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1. Inledning 

Kommunstyrelsen har fattat beslut (2013-10-09, § 274) om att en Vatten- och Avloppsplan (VA-
plan) ska tas fram i syfte att upprätthålla en hållbar utveckling av VA-försörjningen i Orust 
kommun. Planen antogs av kommunfullmäktige under 2017 och skall revideras och kompletteras 
under perioden 2017-2018 för att därefter revideras under varje mandatperiod.  

Under arbetet med VA-planen har det framkommit behov av andra styrdokument, undersökning 
m.m. som skall komplettera VA-planen, men som inte ryms i ramen för detta arbete. 

Bakgrund och syfte  

Kommunstyrelsen fattade beslut (2013-10-09, §274) om att en Vatten- och Avloppsplan (VA-
plan) ska tas fram i syfte att upprätthålla en hållbar utveckling av VA-försörjningen i Orust 
kommun. Denna VA-plan är det tredje dokumentet som ingår i kommunens övergripande VA-
planering. De två tidigare dokumenten är en VA- översikt, sammanställd under hösten 2013 samt 
en VA-strategi, antagen av kommunfullmäktige i början av 2016.  Denna VA-plan bygger på de 
beskrivningar som finns i VA-översikten och på de ställningstaganden som finns i VA-strategin.  

Syftet med planen är att skapa en tydlig och långsiktig vatten- och avloppsförsörjning i Orust 
kommun, både inom och utanför nuvarande verksamhetsområde för allmänt VA. Det 
övergripande målet för arbetet med VA-planeringen är att hanteringen av VA-frågorna ska bidra 
till att de lokala, regionala och nationella kvalitetsnivåer och mål som finns kan uppnås. Det 
innebär följande: 

 

VA-planens huvudsakliga fokus är åtgärder för områden med samlad bebyggelse (minst tio hus i 
närheten av varandra). Inom Orust kommun finns, liksom i många andra kommuner, ett flertal 
områden i behov av en förändrad VA-struktur. I nulägesanalysen som presenterades i VA-
översikten, identifierades de områden som utgörs av en samlad bebyggelse. Dessa områden löper 
risk för att avloppsanläggningar påverkar dricksvattenbrunnarna, eftersom att de olika 
anläggningarna är placerade i närheten av varandra. Statusen för vatten och avlopp har bedömts 
och resultatet identifierade 57 områden med samlad bebyggelse.  Några av dessa områden riskerar 
att bli så kallade ”§ 6- områden”, inom vilka det ställs krav på kommunen att ordna vatten- 

Vattnet som används ska räcka till alla och ha tillräckligt god kvalitet 
för sitt ändamål.

Det ska vara möjligt att bo nära hav och natur, i småskaliga 
samhällen och på landsbygd, på ett miljöanpassat och säkert sätt 
utan att skador uppkommer på naturmiljön och egendom.

Vattnets naturmiljöer ska vara ekologiskt hållbara, variationsrika och 
säkrade för framtiden.
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och/eller avloppsförsörjning i ett större sammanhang med stöd i 6§ i lagen om allmänna 
vattentjänster (LAV), se nedan.  

6§ LAV Om det med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön behöver ordnas vattenförsörjning eller 
avlopp i ett större sammanhang för en viss befintlig eller blivande bebyggelse, skall kommunen  

• bestämma det verksamhetsområde inom vilket vatten- tjänsten eller vattentjänsterna 

behöver ordnas, och  

• se till att behovet snarast, och så länge behovet finns kvar, tillgodoses i 

verksamhetsområdet genom en allmän VA-anläggning.  

I rättspraxis infaller skyldigheten från ca 20-30 hushåll men tolkningen är oklar och även lägre 
antal hushåll har bedömts utgöra ”§6-områden”.  

VA-planen omfattar även åtgärder inom nuvarande verksamhetsområde för allmänt VA samt 
glesbebyggda områden som inte utgör samlad bebyggelse och där enskild VA-försörjning bedöms 
vara möjlig att lösa på ett tillfredsställande sätt.  

VA-planens uppbyggnad 

Ställningstaganden från VA-strategin tillsammans med de förutsättningar som beskrivs i VA-
översikten leder tillsammans fram till de åtgärder som presenteras i VA-planen. Åtgärderna syftar 
till att uppfylla respektive ställningstagande, givet de förutsättningar som utgör nuläget. Åtgärder i 
VA-planen anges kopplade till respektive ställningstagande i VA-strategin, fördelat i 
nedanstående kapitel:  

Kapitel 2 behandlar delvis målsättningar gällande vatten och avlopp samt beskriver det aktuella 
Bostadsförsörjningsprogrammet.  

Kapitel 3 om enskilda VA-anläggningar och anslutning till kommunalt VA är mer omfattande än 
övriga kapitel. Detta eftersom fokus i Orust kommuns VA-plan ligger på åtgärder för områden 
utanför nuvarande verksamhetsområde, samt behovet av utbyggnad av allmän VA-försörjning. 
Kapitlet innehåller en förklaring av de olika typområdena för VA-försörjning och på vilka 
grunder uppdelningen har gjorts. I kapitel 3 behandlas också prioriteringsordning för enskilda 
avloppsanläggningar och hantering i väntan på en förändring av VA-struktur.  

Kapitel 4 beskriver den allmänna statusen för små avloppsanläggningar samt målsättningar och 
åtgärder för att förbättra dem.  

Kapitel 5-7 hanterar åtgärder som föreslås huvudsakligen inom den befintliga allmänna VA-
försörjningen och omfattar både verksamhet under normala förhållanden såsom drift och 
underhåll men också beredskap att agera i händelse av störning i den normala driften.  

Kapitel 8 och 9 redogör för åtgärder som ska stärka och tydliggöra kommunens organisation 

kring frågor som rör VA-försörjning och hur kommunikation kring VA-frågor sker både internt 
i kommunens organisation och externt till invånare i Orust kommun.  

Kapitel 10 om ekonomi, behandlar bland annat finansieringsfrågor, taxeutveckling och 
anläggningsavgift.   

Kapitel 11 om Kretslopp beskriver hur kommunen ska verka för att främja en god 
kretsloppspotential.  
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Kapitel 12 presenterar den krisplan som ska aktiveras vid vissa typer av störningar i VA-systemet.  
Målet med krisplanen är att effektivt hantera en vattenbrist eller störning i vattenförsörjningen i 
enlighet med livsmedelverkets föreskrifter.  

Kapitel 13 presenterar utbyggnad och ombyggnad av den allmänna VA anläggningen, det vill 
säga ledningsnät och VA-verk, utanför samt inom nuvarande verksamhetsområde.  

I bilaga 1 presenteras den prioriteringsmetod som ligger till grund för bedömning av det behov 
som finns av anslutning till allmänt VA.   

I bilaga 2 finns en noggrannare beskrivning av de 20 områden som är högst prioriterade för en 
förändrad VA-struktur.  

I bilaga 3 finns den lägesrapport som kan användas vid aktivering av Krisplanen.    

Ordlista 

Samlad bebyggelse är ett område där många hus är placerade i närheten av varandra (minst 10-
20 hus inom ett begränsat område).  

VA-anläggning är en anordning för att försörja en fastighet eller bebyggelse med vatten- och 
avlopp. I begreppet VA-anläggning ingår både ledningar och pumpar för transport av vatten och 
avlopp, samt anordningar för produktion av dricksvatten och rening av avloppsvatten. 

Allmän VA-anläggning är en anläggning för försörjning av vatten eller avlopp som kommunen 
äger eller har rättsligt bestämmande över och som har anordnats för att uppfylla kommunens 
skyldigheter enligt lagen om allmänna vattentjänster (LAV). De samlade VA-anläggningarna inom 
en kommuns gränser, för vilka en kommun är huvudman, benämns ”Den allmänna VA-
anläggningen”. 

Enskild VA-anläggning är en anläggning eller annan anordning för försörjning av vatten eller 
avlopp som kommunen inte äger. Enskilda anläggningar kan finnas för en enskild fastighet, för 
flera fastigheter tillsammans eller för samfälligheter och föreningar. En enskild VA-anläggning 
kan avse såväl ledningar som en lokal lösning för produktion av dricksvatten eller rening av 
avloppsvatten. 

Utbyggnadsområde är ett område som idag har enskild VA-försörjning och som har behov av 
en förändrad VA-struktur. Utbyggnadsområden uppstår när kommunen har fattat beslut om 
anslutning till allmänt VA via avtal eller verksamhetsområde, samt när i tid utbyggnaden ska ske.   

Utredningsområde är ett område som idag har enskild VA-försörjning och som kan ha behov 
av en förändrad VA-struktur. Utredning behöver utföras för att visa vilket behov som finns samt 
vilka möjligheter som finns för att förbättra situationen.  

Omvandlingsområde är ett fritidshusområde där många väljer att bosätta sig permanent. Det 
sker en omvandling mot permanentboende. 

Bevakningsområde är ett område som idag har enskild VA-försörjning och som sannolikt inte 
har behov av en förändrad VA-struktur. Bevakning av området behövs för att följa om behovet 
av en förändrad VA-struktur förändras över tid. 
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Enskilt VA-område är ett område som idag har enskild VA-försörjning och som inom 
överskådlig framtid inte har behov av en förändrad VA-struktur utan kommer att fortsätta ha 
enskild försörjning.  

Allmänt VA-område är ett område som idag har tillgång till allmän VA-försörjning, antingen 
inom ett verksamhetsområde eller via en avtalsanslutning (föreningar, samfälligheter, enskilda 
fastigheter).  

Verksamhetsområde är ett av kommunfullmäktige fastställt geografiskt definierat område, inom 
vilket kommunen är huvudman för vatten- och/eller avloppsförsörjning. Inom 
verksamhetsområdet gäller kommunal VA-taxa.  

Avlopp är samlingsnamn för spillvatten, dagvatten samt dränvatten. 

Dagvatten är ytligt avrinnande regnvatten och smältvatten. 

Dräneringsvatten (dränvatten) är markvatten och grundvatten som samlas upp och tas omhand 
i en dräneringsledning. 

Gemensamhetsanläggning är en enskild VA-anläggning (se ovan) som inrättats för två eller 
flera fastigheter gemensamt. 

Huvudman är den som äger en VA-anläggning. 

Kommunen utgörs av en tjänstemannaorganisation och en politisk organisation. I kommunen 
finns det kommunala bolaget Stiftelsen Orustbostäder som också ingår i kommunens 
organisation.  

Nödvatten är vatten för dryck, matlagning och personlig hygien som distribueras utan att nyttja 
det ordinarie ledningsnätet. Det kan istället ske med tankar eller tankbilar. 

Reservvatten är dricksvatten som distribueras via det ordinarie ledningsnätet men från annan 
produktionsanläggning än den ordinarie. 

Spillvatten är vatten från hushåll (toalett, bad/dusch, disk och tvätt) och andra verksamheter 
(industrier, biltvättar och dylikt). 

Tillskottsvatten/ovidkommande vatten är det vatten som utöver spillvatten finns i 
spillvattenledningar. Tillskottsvatten kan bestå av anslutet dagvatten, anslutet dräneringsvatten, 
samt vatten som läcker in från marken om ledningarna inte är täta. Tillskottsvattnets andel kan i 
många fall vara mycket stor, i extrema fall flera gånger större än mängden spillvatten.  
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Den översiktliga planeringen i Orust Kommun 

I översiktsplanen 2009 finns flera ställningstaganden för vatten- och avloppsförsörjningen. 

Vattenförsörjning 

I översiktsplanen betonas att kommunen ska kunna ge samtliga anslutna abonnenter ett 
kvalitetsmässigt bra vatten i en omfattning som motsvarar behovet under olika delar av året. 
Kommunen ska verka för att fler fastigheter kan anslutas till nätet och ska fortsätta arbetet med 
att närmare kartlägga grundvattensituationen. Vid nylokalisering ska alltid hänsyn tas till 
näraliggande befintliga vattentäkter och ett områdes möjligheter att täcka behovet av ett 
konsumtionsvatten av godtagbar kvalitet och kvantitet. 

Avlopp 

I översiktsplanen framhålls att kapaciteten i kommunens reningsverk ska utvecklas fortlöpande så 
att planerade utbyggnader och VA-saneringsprojekt kan genomföras på ett, ur miljösynpunkt, 
godtagbart sätt. Kommunen ska verka för att fler fastigheter ansluts till kommunens reningsverk. 

I översiktsplanen rekommenderas även att reningsverken i Mollösund, Barrevik och 
Hälleviksstrand skall så snart det finns ekonomiskt utrymme ersättas av ett nytt gemensamt 
reningsverk för sydvästra Orust. Denna rekommendation har omprövats och ny lösning är att 
pumpa avloppsvattnet från Mollösund, Barrevik och Hälleviksstrand till Ellös för behandling i 
Ellös reningsverk.  

Det rekommenderas vidare i översiktsplanen att en särskild arbetsgrupp bör tillsättas för att se 
över VA-situationen i kommunens fritidshusområden och övriga områden med VA-problem. 
Någon sådan särskild arbetsgrupp finns inte, men dock berörs frågorna i arbetet med VA-plan 
etc. Detta är nu påbörjat inom ramen för arbetet med kommunens VA-strategi och VA-plan samt 
i och med den pågående översynen av fritidshusområden. 

Bostadsförsörjningsprogram 

Kommunen har nyligen tagit fram ett bostadsförsörjningsprogram. I detta program fastställs 
riktlinjer bostadsbyggandet inom kommunen. I programmet konstateras att kommunens VA-
strategi är direkt avgörande för Orusts samhällsutveckling. Utbyggnaden av kommunalt VA är 
drivande för var, när och hur områden kan förtätas, byggas ut, eller att medge att fritidshus 
konverteras till året-runt-bostäder med större byggrätter som följd.  

Det övergripande målet i bostadsförsörjningsprogrammet är 50 nya bostäder per år i genomsnitt, 
alltså 500 nya bostäder på 10 år, varav hälften ska utgöras av hyres- och bostadsrätter. 
Tillskapande av bostäder bör huvudsakligen ske i kommunens tätorter. Henån, Svanesund och 
Varekil har högsta prioritet. Slussen är det enda område utanför tätorterna där ny sammanhållen 
bebyggelse ska planeras på kort sikt. På längre sikt bör också kommunen verka för att en del 
fritidshusområden omvandlas till året-runt-boende. I första hand bör fokus ligga på de områden 
som har en gynnsam lokalisering för att gynna helårsboende, t.ex. goda 
kollektivtrafikförbindelser, närhet till service och skola samt goda möjligheter att bygga vatten 
och avlopp och annan infrastruktur.  

I bostadsförsörjningsprogrammet betonas att det är viktigt att kommunens VA-planering inte blir 
styrande över övrig samhällsplanering utan att den, tillsammans med slutsatserna i 
bostadsförsörjningsprogrammet, samspelar på ett tydligt sätt med varandra för att uppnå en 
effektiv samhällsbyggnad. Effekterna kan annars bli väldigt dyra. VA-lagstiftningen och 
kommunernas ansvar däri följs upp av Länsstyrelsen och detta kan på sikt komma att leda till 
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statliga krav på utbyggnad av VA inom vissa områden som idag saknar kommunalt VA. Ett 
uppfyllande av det mål om utbyggnadstakt som kommunfullmäktige har beslutat om är helt 
avhängigt av att utbyggnaden av VA går i samklang med detta 

Pågående planuppdrag inom Orust kommun 

På nästkommande sida visas de pågående planuppdrag(juni 2016) som för närvarande pågår eller 
skall startas upp under 2016. 
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Figur 1. Översikt planuppdrag.  
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2. Enskilda VA – anläggningar och anslutning till kommunalt VA 

I kapitlet redovisas hur Orust kommun ska hantera VA-frågor inom samlad bebyggelse. Även 
inventering i spridd bebyggelse, hantering av bygglov och förhandsbesked samt åtgärder 
redovisas i kapitlet  

Behov av förändrad VA-struktur 

I VA-översikten anges 57 områden i kommunen som utgörs av samlad bebyggelse och som idag 
har enskild VA-försörjning. Dessa 57 områden har bedömts utifrån behov av förändrad VA-
struktur. Bedömningen grundas på miljö- och/eller hälsomässiga förutsättningar att uppnå en 
tillfredsställande VA-försörjning. 7 av de 57 områdena bedöms inom en överskådlig framtid inte 
vara i behov av en förändrad VA-struktur utan kommer att fortsätta ha enskild försörjning. Detta 
så länge förutsättningarna inte ändras till följd av t.ex. exploatering. I VA-planen benämns dessa 
områden som Område med tillfredställande VA-struktur. 

Motiven till att ett område inte bedöms vara i behov av en förändrad VA-struktur är en 
sammanvägning där ett eller flera av följande kriterier uppfylls:  

• Området har en sådan karaktär att omhändertagande av avlopp kan lösas enskilt även i 

framtiden till följd av exempelvis få fastigheter, gynnsamma geologiska förhållanden, 

stora tomter eller stora avstånd mellan tomterna.   

• Området har gemensamt omhändertagande av avlopp.   

• Området har anslutning till allmän vattenförsörjning eller en gemensam lokal anläggning 

för vattenförsörjning.  

Åtgärder för områden med tillfredställande VA-struktur samt områden med enskild VA-
försörjning utanför samlad bebyggelse beskrivs i kapitel 3.11 och 3.12.  

Av de 57 områdena bedöms 50 områden ha sådan karaktär att ovanstående kriterier inte är 
uppfyllda. Dessa områden kan ha behov av en förändrad VA-struktur i hela eller delar av 
området. I figur 2 på följande sida redovisas alla områden med samlad bebyggelse.  
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Figur 2. Områden med samlad bebyggelse (F =antal fastigheter, RO = rekommenderad rangordning för åtgärd). 

Modell för bedömning av behov 

De 50 områden som bedöms vara i behov av en förändrad VA-struktur har analyserats med 

hänsyn till aspekter kopplade till samhälle, miljö och hälsa. Detta för att kommunen ska kunna se 

i vilka områden en förändrad VA-struktur är mest angeläget och få en grund för prioritering av 

anslutning till allmän VA-försörjningen. Behovsanalysen har gjorts med hjälp av en 
prioriteringsmodell framtagen för detta ändamål. Modellen beskrivs i sin helhet i bilaga 1. Utifrån 
resultatet från modellen delas de 50 områdena som är i behov av en förändrad VA-struktur in i 
tre typområden; utbyggnadsområde, utredningsområde och bevakningsområde. De olika typområden 
beskrivs närmare längre ner i kapitlet.   

I tabell 1 på följande sida redovisas resultatet från behovsanalysen. 

Resultatet från prioriteringsmodellen visar var i kommunen behovet av en förändrad VA-
struktur, i enskilda områden eller i grupper av områden, är som störst. Kommunen drar 
slutsatsen att områden med hög prioriteringspoäng bör åtgärdas först. För de områden som har 
prioriteringsordning 1-20 finns en närmare beskrivning i bilaga 2.   

Åtgärder kan bestå i anslutning till verksamhetsområde för allmänt VA, gemensamma VA-
anläggningar inom området med eller utan anslutning till allmänt VA eller fortsatt men förbättrad 
enskilda VA-anläggningar. Vid planeringen av utformningen av VA-utbyggnaden har 
sammanvägning gjorts av prioriteringsmodellen, ekonomi och miljövinster.  
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Tabell 1. Behovsprioritering av områden med samlad bebyggelse och i behov av förändrad VA-struktur. 

 

 

  

30 Rossön 1 9,1 51 3,5

1 Vindön Norra 2 8,4 41 4,7

43 Slussen 3 7,9 21 6,0

8 Kungsviken 4 7,5 23 5,6

33 Skåpesund 4 7,5 40 4,8

32 Hjälmvik 6 7,0 36 4,9

57 Hårleby 6 7,0 52 3,4

34 Säckebäck 8 6,8 16 6,3

27 Övre Tången 9 6,1 4 7,9

42 Brunnefjäll 9 6,1 33 5,1

26 Sandvik 11 6,0 34 5,1

18 Lavön 11 6,0 43 4,6

14 Malö Camping 13 6,0 1 9,1

36 Skogslyckan 13 6,0 3 8,6

29 Lalleröd 13 6,0 36 4,9

39 Kåröd 16 5,9 26 5,3

6 Nöteviken 16 5,9 32 5,2

22 Slätterna 18 5,7 6 7,7

47 Tvet-Hogen 19 5,7 26 5,3

52 Flinks Handel mm 20 5,5 36 4,9

2 Vindön Gårehogen 20 5,5 43 4,6

16 Strömsholm 22 5,4 55 2,6

10 Ekeberg 23 5,3 16 6,3

51 Dalbyområdet 24 5,2 13 6,9

35 Trätte 25 5,1 6 7,7

56 Kockhed 25 5,1 41 4,7

28 Brevik 25 5,1 48 4,2

37 Kastet 25 5,1 52 3,4

48 Tvet-Tegneby (T city) 29 4,9 26 5,3

40 Allmag 30 4,8 49 3,7

11 Traneviken 31 4,8 6 7,7

53 Kårehogen 31 4,8 16 6,3

46 Väster om Töllås? 31 4,8 26 5,3

50 Röra-Lunden-Snarevik 31 4,8 43 4,6

55 Krogane m omnejd 31 4,8 52 3,4

44 Höggeröd-Åskalla 36 4,7 21 6,0

38 Stillingsön 37 4,5 35 5,0

24 Röd Öst 37 4,5 56 2,4

41 Strandala 39 4,4 43 4,6

9 Persäng 40 4,2 16 6,3

12 Björnsund 41 4,1 36 4,9

31 Kärreberg 41 4,1 43 4,6

45 Töllås 43 4,0 26 5,3

5 Söbben Södra 43 4,0 49 3,7

7 Svineviken 45 3,6 10 7,2

3 Sörgraven 45 3,6 26 5,3

13 Malö samf 47 3,6 11 7,1

49 Lövåsområdet 48 3,5 20 6,0

17 Sörbo 49 3,1 12 7,0

21 Stocken Camping 50 3,1 1 9,1

54 Barrevik 51 2,7 9 7,5

19 Bjönni 51 2,7 14 6,5

25 Sollid 51 2,7 14 6,5

23 Röd Väst 54 2,5 4 7,9

4 Söbben Norra 54 2,5 57 2,3

15 Grönvik 56 1,6 23 5,6

20 Råön 56 1,6 23 5,6

Allmänt Behov Möjligheter

Rang-

ordning
Prioriteringspoäng (1-10)

Område

nr.
Namn

Rang-

ordning
Prioriteringspoäng (1-10)
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Utbyggnadsområden 

Utbyggnadsområde är ett område som idag har enskild VA-försörjning och som har behov av en 
förändrad VA-struktur. Utbyggnadsområden uppstår när kommunen har fattat beslut om anslutning 
till allmänt VA via avtal eller verksamhetsområde, samt när i tid utbyggnaden ska ske. Inrättande 
av kommunalt verksamhetsområde för vatten och avlopp skall prioriteras före så kallade 
avtalsområden.  

För att skapa en prioriteringsordning mellan de områden som utgör utbyggnadsområden, bedöms för 
dessa områden även möjlighet för anslutning till allmänt VA. Urvalet för utbyggnadsområden har 

gjorts enligt följande kriterier där samtliga ska vara uppfyllda:  

• hög rangordning i behovsprioriteringen  

• antalet hushåll är 25 eller fler  

• hög andel permanentboende, 50 procent eller fler  

• goda möjligheter till anslutning till befintliga reningsverk via ledning i utbyggnadsstråk  

• inte aktuellt med lokala lösningar 

Prioriteringen kan förändras efter behov att tillgodose önskvärd utveckling av specifika områden 
för exempelvis företagsetableringar eller bebyggelseutveckling. För respektive utbyggnadsområde 
anges när i tid VA-utbyggnad kan bli aktuell och en uppskattning av kostnaden för att ansluta 
området. Se tabell 2 nedan. Numreringen av utbyggnadsområden hänvisar till tabellen över områden 
med samlad bebyggelse. Kommunen kan även ha ansvar att säkerställa förbättrad VA-struktur 
genom anslutning till verksamhetsområde för allmänt VA, i andra områden (se utredningsområden 
och bevakningsområden) vilket kommer att visas genom de åtgärder som vidtas till följd av denna 
VA-plan.  

Tabell 2. Prioriteringsordning för Utbyggnadsområden inklusive tidplan och kostnadsbedömning för VA-
utbyggnad. Tid anger ungefärlig byggstart, detaljprojektering sker före. 

Utbyggnadsområde Tidplan Kommentar 

43. Slussen (E A3) 2018-2019 Centrala delar föreslås bli 

VA  

kommunalt verksamhetsområde för 

8. Kungsviken*  2017-2018 Centrala Kungsviken är Utbyggnadsområde, ett större 

område är Utredningsområde   

15. Strömsholm 2027-2029 Dialog med förening UB pågår.  

53. Kårehogen 2019-2023 Utbyggnad pågår.  

49. Lövåsområdet* 2020 Delvis under utbyggnad, finns även under utredningsområde. 

13. Malö samf* 2016 Anslutning till allmänt VA-Klart.  

21. Stocken Camping 
 

Klart. 

54. Barrevik 2025-2026 
 

30. Rossön 2019 Utbyggnad av VA, Inkoppling avlopp 2025.  

* Områden som tillhör fler än ett typområde. 
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Utredningsområde 

Utredningsområde är ett område som idag har enskild VA-försörjning och som kan ha behov av 
en förändrad VA-struktur. En utredning behövs för att visa vilka behov som finns samt vilka 
möjligheter som finns för att förbättra situationen. Utredningsområdena finns presenterade i 
tabell 3, utan prioriteringsordning. Numreringen hänvisar till tabellen över områden med samlad 
bebyggelse.  

Ofta krävs också en utredning för att påvisa om de miljö- och/eller hälsomässiga förhållandena är 
sådana att det finns ett kommunalt ansvar att ordna en förändrad VA-struktur genom anslutning 
till verksamhetsområde för allmänt VA. Utredningar som genomförs kan visa att tillfredsställande 
VA-försörjning i ett område helt eller delvis går att uppnå med enskilda eller gemensamma VA-
anläggningar som inte ansluts till den allmänna VA-anläggningen. 

 

Tabell 3. Områden för utredning. 

Prioritering av Prioritering ur 
Utredningsområde  Kommentar  behov utifrån perspektivet 

miljö/hälsa samhällsutveckling 

1. Vindön Norra 
 

Prio 1 Prio 1 

2. Vindön Gårehogen  
Prio 1 Prio 1 

6. Nöteviken* 
Vissa fastigheter i 

Bevakningsområde   

8. Kungsviken* 

Centrala Kungsviken är 

Utbyggnadsområde, ett större 

område är Utredningsområde.  

Prio 2 
 

9. Persäng 
 

Prio 4 
 

10. Ekeberg  
 

Prio 4 
 

11. Traneviken 
 

Prio 4 
 

12. Björnsund 
 

Prio 4 
 

22. Slätterna 
Inkl HBK Rane Camping i 

anslutning till Slätterna   

24. Röd Öst  
   

27. Övre Tången* 
   

26. Sandvik 
   

29. Lalleröd Ev. kretsloppslösning 
  



VA – plan  

17 

32. Hjälmvik 
  

Prio 2 

33. Skåpesund  
  

Prio 1 

34. Säckebäck 
 

Prio 5 Prio 1 

36. Skogslyckan* 
Inkl. Halsområdet, delvis anslutet 

till kommunalt VA  
Prio 2 

37. Kastet 
   

38. Stillingsön 
   

39. Kåröd 
   

40. Allmag 
   

41. Strandala 
   

42. Brunnefjäll 
  

Prio 1 

45. Töllås  
Enbart sommarvatten 

gemensamt (2 st vattentäkter)   

47. Tvet-Hogen* 
Avser vatten. Betr avlopp, se 

enskilt VA-område   

48. Tvet-Tegneby* 
Avser vatten. Betr avlopp, se 

enskilt VA-område 
Prio 6  

 

49. Lövåsområdet Delvis under utbyggnad 
 

Prio 1 

50. Röra-Lunden-

Snarevik    

51. Dalbyområdet 
 

Prio 3 Prio 1 

52. Flinks Handel mm 
   

55. Krogane med 

omnejd    

56. Kockhed 
  

Prio 2 

57. Hårleby* 
Avser vatten. Betr avlopp, se 

enskilt VA-område   

 

  

* Områden som tillhör fler än ett typområde. 
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Bevakningsområden 

Bevakningsområde är ett område som idag har enskild VA-försörjning och som sannolikt inte har 
behov av en förändrad VA-struktur. Bevakning av området behövs för att följa om behovet av en 
förändrad VA-struktur förändras över tid. Sker betydande förändringar över området behöver 
nya bedömningar och avvägningar göras för att bedöma om enskild VA-försörjning kan ske 
fortsatt eller om det uppkommit behov av anslutning till allmänt VA. Bevakningsområdena finns 
presenterade i tabell 4, utan prioriteringsordning.  Numreringen hänvisar till tabellen över 
områden med samlad bebyggelse. Åtgärder som föreslås inom bevakningsområden är förstudier och 
inventeringar av enskilda VA-anläggningar. 

Tabell 4. Lista över bevakningsområden sorterad efter inventeringsordning. 

Bevakningsområde  Kommentar 

3. Sörgraven  

4. Söbben Norra  

5. Söbben Södra  Begränsad omvandling till årshus  

6. Nöteviken* Vissa fastigheter i Bevakningsområden 

7. Svineviken*  

17. Sörbo Begränsad omvandling till årshus  

18. Lavön  

23. Röd Väst* Enskilda avlopp för fastigheter i Bevakningsområde Kommunalt vatten för 

fastigheter i Allmänt VA-område  

28. Brevik* Inga större förändringar. Egna vattentäkter och avlopp  

31. Kärreberg* Samfällt vatten-/bdt-avlopp. Begränsade utveckl. förändringar  

44. Höggeröd-Åskalla  

   

  

* Områden som tillhör fler än ett typområde. 
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Omvandlingsområde 

Omvandlingsområde är ett fritidshusområde där många väljer att bosätta sig permanent. Det sker 
en omvandling mot permanentboende.  

Med utgångspunkt i kommunens översiktsplan och bostadsförsörjningsprogram har 
förvaltningen getts i uppdrag utreda förutsättningarna för ändring av detaljplan för att möjliggöra 
ökat helårsboende inom utvalda fritidshusområden. Urvalet baseras på en sammanvägd 
bedömning av närhet till service och kommunikationer, bebyggelsetryck men också på 
förutsättningar för VA-utbyggnad och behov VA-sanering.  

Under en förstudie hösten 2020 har konstaterats att nästan samtliga fritidshusområden kräver 
utbyggnad av kommunalt VA för att klara de krav som ställs utifrån miljökvalitetsnormer vid 
utökning av byggrätter. Detta gör att förutsättningarna för utbyggnad av VA har stor påverkan på 
planändringarnas genomförbarhet.  

För planändringar som kräver kommunal VA utbyggnad tas lämpligen beslut om 
verksamhetsområde före eller i samband med beslut om planstart, då kommunen måste kunna 
styrka i planen att VA-frågan kan lösas på ett tillfredsställande sätt.  

Under våren 2021 har ändring av fem fritidshusplaner startats upp, varav tre föranleddes av 
beslut om utökat verksamhetsområde. Nya beslut om VA-investeringar kan komma att krävas vid 
uppstart av fler ändringsplaner.  

Enskilt VA-område 

Enskilt VA-område är ett område som idag har enskild VA-försörjning och som inom 
överskådlig framtid inte har behov av en förändrad VA-struktur utan kommer att fortsätta ha 
enskild försörjning. De enskilda VA-områdena presenteras i tabell 5, där numreringen hänvisar 
till tabellen över områden med samlad bebyggelse. 

Tabell 5. Lista över enskilda VA-områden. 

Enskilt VA-område  Kommentar 

16. Grönvik  

28. Brevik* Inga större förändringar. Egna vattentäkter och avlopp  

31. Kärreberg*  Samfällt vatten-/bdt-avlopp. Begränsade utveckl. förändringar  

35. Trätte* Inkl. anslutande Burås Grengård med kommunalt vatten 

46. Väster om Töllås*  

47. Tvet-Hogen* Avser avlopp. Betr vatten, se utredningsområde 

48. Tvet-Tegneby* Avser avlopp. Betr vatten, se utredningsområde 

57. Hårleby* Avser avlopp. Betr vatten, se utredningsområde 

  
* Områden som tillhör fler än ett typområde. 
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Allmänt VA-område 

Allmänt VA-område är ett område som idag har tillgång till allmän VA-försörjning, antingen 
inom ett verksamhetsområde eller via en avtalsanslutning (föreningar, samfälligheter, enskilda 
fastigheter). I nedanstående karta, figur 3, presenteras de områden som idag tillhör typen allmänt 
VA-område. 

Figur 3. Områdesindelning för allmänna VA-områden. 

Samlad bebyggelse i väntan på förändrad VA-truktur 

Allmänna förhållningssätt:  

• Vid förfrågningar om avlopp och bygglov/förhandsbesked inom identifierade områden 

ska fastighetsägaren så fort som möjligt meddelas de planer som finns för vatten och 

avlopp inom området. 

• Inom utbyggnadsområden och utredningsområden kommer inventering av befintliga 

avloppsanläggningar inte att prioriteras innan VA är utbyggt eller en VA-utredning finns 

som visar på ett behov av inventering. 
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Tillbyggnad av bostadshus 

Tillbyggnad av bostadshus kan ge ett ökat brukande vilket kan innebära ökat upptag av 
dricksvatten och ökat utsläpp av avloppsvatten. Om huset har en bristfällig avloppsanläggning 
ökar risken för påverkan på närbelägna dricksvattentäkter (egen och grannarnas). Saknar 
bostadshuset vattenbrunn och/eller avloppsanläggning höjs ofta VA-standarden vid ombyggnad. 
Det är viktigt att kommuninvånarna vid tillbyggnad inom samlad bebyggelse direkt får 
information om vad som gäller avseende vatten och avlopp för den fastighet de planerar att 
bygga ut. 

Bygglov som byggnadsavdelningen bedömer kan ge ökade avloppsutsläpp ska skickas på remiss 
till miljöavdelningen. Miljöavdelningen kontrollerar om: 

• Tillfredställande dricksvattenförsörjning med avseende på risk för påverkan från 

avloppsanläggningar finns eller kan anordnas. 

• Omhändertagande av avloppsvatten görs eller kan göras på ett godtagbart sätt med 

hänsyn till skydd av närliggande befintliga och tillkommande vattentäkter 

Om tillbyggnaden ger en ökad mängd dagvatten till exempel på grund av ökad takyta ska 
byggnadsavdelningen pröva om det finns en möjlig lösning för dagvattenhantering utan att 
påverka omkringliggande fastigheter genom till exempel försumpning. 

Tillstånd för ny avloppsanläggning 

Vid tillstånd för ny avloppsanläggning inom samlad bebyggelse ska tillstånd endast ges under 
förutsättning att:  

• Omhändertagande av avlopp kan göras på ett godtagbart sätt med hänsyn till skydd och 

närliggande befintliga och tillkommande vattentäkter 

• Avloppsanläggningen inte försämrar hela områdets möjligheter till en hållbar VA-lösning. 

Vid tillstånd för nytt avlopp inom utbyggnadsområden kan lägre krav ställas på skyddsnivå för 
miljöskydd. Motivet är att avloppsanläggningen snart kommer att bytas ut och att den extra 
kostnad som tillförs fastighetsägaren för extra fosforrening inte är skälig på grund av den korta 
tidsperiod anläggningen ska nyttjas. Tillräckliga krav med avseende på hälsoskydd (smittskydd) 
ska alltid ställas. Om lägre krav ställs på fosforrening ska tillståndet tidsbegränsas till två år efter 
planerad utbyggnad. 

Behov av remisser 

För att få ett bättre underlag för beslut i de ärenden rörande förhandsbesked/bygglov/tillstånd 
enskilda avlopp som hanteras hos sektor miljö- och bygg behöver underlag inhämtas från berörda 
instanser såväl inom som utom kommunens organisation. Nedan framgår i vilka ärenden som 
olika remissinstanser bör ges möjlighet att yttra sig innan beslut fattas.  

Verksamheten för samhällsutveckling:  

• Bygglov som kan ge ökat avloppsutsläpp inom utbyggnadsområden 

• Förhandsbesked inom utbyggnadsområden. 

• Tillståndsansökningar för avloppsanläggning inom utbyggnadsområden. 

• Tillståndsansökningar om gemensamhetsanläggningar för avlopp inom samlad 

bebyggelse. 
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• Bygglov/förhandsbesked inom områden med gemensamhetsanläggningar för vatten 

och/eller avlopp som leds till allmänt VA-system. 

Miljöavdelningen:  

• Bygglov inom samlad bebyggelse som byggnadsavdelningen bedömer kan ge ökade 

avloppsutsläpp. 

• Förhandsbesked eller bygglov1 för nybyggnation av hus som behöver vatten och 

avloppsförsörjning och som ligger utanför verksamhetsområde för allmänt VA. 

• Bygglov/förhandsbesked inom områden som har gemensamhetsanläggningar för vatten 

och/ eller avloppsförsörjning. 

Styrelsen för gemensamhetsanläggningen:  

• Bygglov/förhandsbesked inom områden som har gemensamhetsanläggningar för vatten- 

och/eller avloppsförsörjning. 

   

Inventering av små avloppsanläggningar 

Inventering av små avloppsanläggningar är en viktig åtgärd i syfte att minska risk för påverkan på 

människors hälsa och miljön. Inventeringen sker enligt en prioritering som baseras på 
nedanstående kriterier. På detta sätt förutser kommunen att uppnå minskade utsläpp av 
näringsämnen och minskad risk för smittspridning från små avlopp på kortas möjliga tid. 

• Typ av avloppsanläggning. 

• Områdets känslighet. 

Prioritering utifrån typ av avloppsanläggning 

För att få den största nyttan för miljö och hälsa behöver de typer av avloppsanläggningar som 
utgör störst risk för påverkan prioriteras först för inventering. Vilka typer av avloppsanläggningar 
som bedöms utgöra den största risken visas i tabell 6, där prio 1-3 bedöms ha den största miljö- 
och hälsopåverkan, medan prio 4-7 har en mindre påverkan. 

Prioritering utifrån områdets känslighet 

Orust kommun är omgivet av känsliga vattenområden. Som medlem i EU har Sverige krav på sig 
att våra vattenmiljöer ska ha bra kvalitet. Alla vattenområden som omger Orust saknar bra 
kvalitet och så kallad god ekologisk status. EU:s ramdirektiv för vatten ställer krav på att alla 
vattenområden senast 2020, skall nå minst god ekologisk och kemisk status. För att kunna uppnå 

                                                 

 

 

 

1 Gäller då bygglov ej föregås av förhandsbesked där behov av vatten – och avloppsförsörjning har beaktas.  
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god ekologisk status har kommunerna fått direktiv att ställa höga krav på små avlopp som 
riskerar att bidra till att ett vattenområde inte uppnår god status innan 2020.  

Förutom ett vattenområdes klassning enligt vattendirektivet, tas även hänsyn till andra faktorer 
som till exempel Natura 2000 områden, naturreservat eller annan identifierad skyddsvärd miljö.  
Inventering av avloppsanläggningar prioriteras inom de vattenområden med sämst 
statusklassning enligt vattendirektivet. 

Avloppsanläggningar inom vattenskyddsområden prioriteras ur hälsoskyddssynpunkt då de kan 
påverka kvaliteten i vattentäkterna.  

Samlad bebyggelse prioriteras ur hälsoskyddssynpunkt då enskilda avloppsanläggningar riskerar 
att påverka kvaliteten i närbelägna vattentäkter. Ovanstående prioriteringsordning avseende 
områdets känslighet beaktar både miljö- och hälsoskyddsaspekter. Framtida inventeringar 
genomförs med syfte att åtgärda de mest känsliga områdena först. 

 

Tabell 6. Avloppsanläggningar som ska prioriteras vid inventering.  

Prio Typ av avloppsanläggning2 

1 Avlopp för permanenthushåll med direktutsläpp eller endast slamavskiljare. 

2 Avlopp för permanenthushåll med WC utan tillstånd 

3 
Avlopp inom samlad bebyggelse (permanent och fritidshus samt 

gemensamhetsanläggningar) 

4 Avlopp för fritidshus med WC utan tillstånd 

5 Avloppsanläggningar med tillstånd WC (permanent- och fritidshus)  

6 BDT anläggningar utan anmälan (permanent- och fritidshus)  

7 BDT- anläggningar med anmälan (permanent och fritidshus) 

 

  

                                                 

 

 

 

2Avlopp från företag bedöms efter sin nyttjandegrad som antingen permanenthus eller fritidshus.  
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Inventering av olika typer av områden 

Behovet av inventering är olika mellan spridd bebyggelse och för olika typer av samlad 
bebyggelse. För spridd bebyggelse är miljöpåverkan den största påverkansfaktorn medan det 
inom samlad bebyggelse även är en risk för hälsopåverkan genom många närliggande 
dricksvattentäkter. Vid inventering inom de olika typerna av samlad bebyggelse behöver även 
avvägningar göras om det finns behov av gemensam avloppsanläggning. Inventering sker därför 
på olika sätt inom de olika områdena.  

Spridd bebyggelse - Enbart avloppsanläggningar enligt prio 1-3 inventeras i nuläget för att snabbt 
minska den totala miljöpåverkan. Inventering av prio 4-7 sker efter att all annan inventering enligt 
planen är utförd.  

Samlad bebyggelse med tillfredställande VA-struktur – Alla avloppsanläggningar (prio 1-7) 
inventeras för att minska miljöpåverkan men även minska risken för påverkan mellan 

dricksvatten- täkter.   

Bevakningsområden – Alla avloppsanläggningar (prio 1-7) inventeras. Innan föreläggande om 
åtgärd utför tillsynsmyndigheten en bedömning om det finns ett behov av gemensamma 
avloppslösningar (förstudie). I de fall behovet visar sig finnas i ett större område behandlas 
området som ett utredningsområde. Visar förstudien att behovet inte finns i ett större område ställs 

krav på åtgärdande av avloppsanläggningen vilket kan utgöras av en enskild avloppsanläggning 

eller mindre gemensamma anläggningar. Kommunens möjligheter att stötta enskilda 
fastighetsägare att anlägga gemensamma anläggningar kommer utredas.  

Utredningsområden – Ingen platsinventering genomförs innan utredning påbörjas. Själva 
utredningen kan dock innehålla en inventering. Utredningen kan resultera i att området eller delar 
av området bedöms ha en tillfredställande VA-struktur eller utgör ett bevakningsområde. Fortsatt 
inventering sker då i enlighet med principen för dessa områden.  

Utbyggnadsområden – Ingen inventering genomförs innan VA-utbyggnad påbörjas. Efter 
utbyggnad ska en inventering göras för eventuella fastigheter som inte har anslutit sig till allmänt 
avloppssystem.  

Grundvattenförekomster och grundvattentäkter – Alla avloppsanläggningar ska inventeras (prio 
1-7) för att bibehålla god grundvattenkvalitet. 
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Åtgärder enskilda VA-anläggningar och anslutning till kommunalt VA 

Nedan följer Orust kommuns ställningstaganden för enskilda VA-anläggningar och anslutning till 
kommunalt VA samt vilka åtgärder som kopplas till respektive ställningstagande. Under tidigare 
delar av kapitel 3 återfinns information om vilka områden som berörs av respektive åtgärd, vilken 
prioriteringsordning som föreslås och även tidsperiod för genomförande.  

S 1. Standarden på enskilda VA-anläggningar ska vara känd av såväl tillsynsmyndighet som av 

berörda fastighetsägare.   

Åtgärder:  

1. Digital registeruppbyggnad av enskilda avlopp kopplat till GIS samt skapa möjlighet att se vilka 

fastigheter som har kommunalt VA. 

2. Insatser för att stärka kommuninvånarnas kunskap om och engagemang för vattenmiljön. 

3. VA-utredning för utredningsområden. 

4. Förstudie och tillsyn genom inventering för bevakningsområde. 

5. Tillsyn enligt miljöbalken genom inventering av övriga enskilda VA-anläggningar.   

S 2. Byggnation på landsbygden ska beakta säkerställande av en långsiktigt hållbar VA-

försörjning, med hänsyn till hälsa, miljö och ekonomi.   

Åtgärder:  

 Implementering av VA-planens förhållningssätt för hantering av förhandsbesked, bygglov. 

S 3. Möjligheten att anordna gemensamhetsanläggningar ska beaktas i förhandsbesked/bygglov 

vid byggnation av tre eller fler bostadshus vid samma tillfälle.   

När anslutning till den allmänna VA-anläggningen är aktuell, ska den i första hand ske genom att 
verksamhetsområde bildas. Anslutningsförutsättningar, bland annat inlösen av befintliga VA 
anläggningar, följer i dessa fall Lagen om allmänna vattentjänster (2006:412). I andra hand ska 
avtalsanslutning göras. Avtalet kan tecknas med en ekonomisk förening, en samfällighet eller en 
privatperson. Kommunen ska vid avtalsanslutning ha inflytande över anläggningens utformning 
och skötsel. 

Åtgärder:  

1. Implementering av VA-planens förhållningssätt för hantering av förhandsbesked, bygglov och tillstånd för 

avloppsanläggningar.   

2. Se över behovet av stöd vid anläggande av gemensamhetsanläggningar. 

3. Ta fram en dokumenterad rutin för avtalsskrivning med föreningar och privatperson. 

S 4. För varje område där det är aktuellt att se över dagens VA-lösningar ska både alternativa 
lokala lösningar och anslutning till allmän VA-försörjning utredas. Det ska finnas tydliga 
prioriteringsgrunder, utifrån behov och möjligheter, som ligger till grund för om områden ska 
eller inte ska anslutas till allmän VA-försörjning.  

Åtgärder:  

1. Ta fram prioriteringsgrunder för utredningen.  

2. Bestämma kriterier för innehållet i en VA-utredning och förstudie.  



VA – plan  

26 

3. VA-utredning/förstudie i enlighet med kriterierna.  

S 5. Kommunen ska ha en aktiv roll i processen inför avtalsanslutning av ekonomisk förening, en 
samfällighet eller en fastighet till allmän VA-försörjning. 

Åtgärder:  

• Ta fram en dokumenterad rutin för rådgivning till föreningar eller områden där föreningar kan komma 

att bildas.   

• Ta fram kommunikationsmaterial till avtalsanslutning och informera berörda på lämpliga sätt. 

• Gemensam rådgivning från berörda delar av kommunen till intresserade föreningar. 

S 6. Vid avtalsanslutning ska kommunen, utifrån behovet (miljö, hälsa, samhälle) i det aktuella 
området, avtala hur stor andel av berörda fastigheter som minst behöver anslutas och ett datum 
då anslutningarna ska vara utförda.  

Åtgärder:  

1. Ta fram en dokumenterad rutin för avtalsskrivning med föreningar och privatperson. 

2. Ta fram kommunikationsmaterial till avtalsanslutning och informera berörda på lämpliga sätt. 

S 7. VA-utbyggnad i område som ansluts till allmänt VA bör dimensioneras så att all befintlig och 
planerad bebyggelse kan anslutas. 

Åtgärder:  

 Inkludera i kommunens rådgivning till föreningar.  

S 8. Inom utbyggnadsområden och utredningsområden ska det vara tydligt för den enskilde vilka krav 
kommunen ställer på avloppsanläggningar i väntan på förändrad VA-struktur. Kraven ska beakta 
när i tid en förändrad VA-struktur planeras, vilken status befintlig anläggning har och vilket 
behov som finns på fastigheten. 

Åtgärder:  

1. Gör en bedömning för respektive utbyggnadsområde och utredningsområde om vad som ska gälla.  

2. Ta fram ett avtal som reglerar vad som gäller i väntan på eventuellt förändrad VA-struktur. 

3. Ta fram kommunikationsmaterial och informera berörda på lämpliga sätt.  

S 9. Det ska finnas en långsiktigt hållbar och kretsloppsanpassad hantering av slamfraktionen från 
enskilda avloppsanläggningar.  

Åtgärder:  

1. Se över samtransporterna och undersök om det går att optimera.  

2. Verka för ett lokalt omhändertagande av slam från enskilda avlopp.  

3. Bevaka alternativ hantering av slam från enskilda avlopp.   

S 10. I kommunen ska det finnas en funktion för rådgivning avseende enskilt VA inom 
kommunen.  

Åtgärder:  
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 Bestäm behov och ansvar för VA-rådgivning.  

3. Små avloppsanläggningar 

Allmänt 

Små avloppsanläggningar utgörs av 1 - 200 personekvivalenter (pe). Utsläpp av orenat 
avloppsvatten medför risk för smittspridning, övergödning och syrebrist i vattendrag. Ungefär 
hälften av de 700 000 fastigheter i Sverige som har små avloppsanläggningar bedöms som 
underkända. Om dessa åtgärdades skulle vattenkvalitén i vattendrag, sjöar och hav förbättras 
avsevärt. 

Orust kommen har ca 7000 små avloppsanläggningar. Historiskt har kommunen genomfört 
många inventeringar för små avlopp, senast Grindsbyvattnet och Stigfjorden. Många avlopp 
saknar fortfarande åtgärdskrav. Bebyggelsen inom kommunen är spridd, dock inte så att den kan 
anses som glesbygd och därmed tillåta sänkta krav på avloppsreningen. Kommunen är omgiven 
av vattenområden som inte når upp till god ekologisk status med många trånga sund och litet 
vattenutbyte. Åtgärdande och kravnivå på små avloppsanläggningar är därför av betydande vikt 
för kommunens möjlighet att arbeta för en långsiktigt hållbar vatten-och avloppsförsörjning.  

Hav- och vattenmyndigheten (HaV) har ett regeringsuppdrag med syfte att öka åtgärdstakten för 
små avlopp. Målsättningen som HaV presenterat är en åtgärdstakt om 5 %. För Orust kommun 
skulle det rent teoretiskt innebära att 350 avlopp årligen åtgärdas, vilket skulle kräva minst 4 
heltidstjänster som enbart arbetar med små avlopp. Alla små avlopp skulle då vara åtgärdade 
inom en 20-årsperiod. Idag är åtgärdstakten på Orust ungefär 1,4 % vilket innebär att det skulle 
ta närmare 70 år att åtgärda alla avlopp. Då ett enskilt avlopp kan anses förlorat i reningskapacitet 
efter ca 20 år innebär det en miljöskuld med avlopp som kommer vara i behov av åtgärdande. 
Dagens åtgärdstakt är för långsam. En tillsynsplan för små avlopp ska tas fram som fastställer 
målsättningen för Orust kommuns åtgärdstakt. Tillsynsplanen ska ange områden som prioriteras 
för tillsyn samt när i tid den ska ske.  Målsättningen med tillsynsplanen är en långsiktigt hållbar 
VA-försörjning inom kommunen. 

Långsiktigt hållbar VA-försörjning 

• Långsiktigt hållbar VA-försörjning förutsätter att alla beslut syftar till att uppnå 

ställningstagandena i Orust kommuns VA-strategi.  

• Kommunens hantering av vatten- och avloppsförsörjningen ska genomsyras av långsiktig 

hållbarhet ur sociala, ekonomiska och ekologiska aspekter.  

• Vid all planering och utformning av lösningar ska vägval göras med utgångspunkt från 

recipientens känslighet och status. 

• Kommunens skyddsvärda natur- och kulturområden ska beaktas vid åtgärder inom 

vatten- och avloppsförsörjningen. 

• Kommunen ska söka efter och där så är lämpligt tillämpa kretsloppsanpassade lösningar 

för vatten- och avloppsförsörjningen. 

• Alla fastigheter i kommunen med behov av vatten- och avloppsförsörjning skall ha 

tillgång till ett tjänligt dricksvatten och en avloppsanläggning som uppfyller gällande krav. 

Nedan presenteras planens förslag på åtgärder med syfte att vägleda och ge underlag vid 
beslut om små avlopp. 
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Resurshushållande 

För att främja resurshushållning behöver kommunen ta fram riktlinjer för krav på små avlopp.  I 
riktlinjerna ska kretsloppsanpassade lösningar prioriteras.  

Vid prövningen av små avloppsanläggningar ska åtgärder som är vatten- och energibesparande 
främjas.   

Skydd av grundvatten 

För att kunna säkerställa att alla som bor i kommunen ska ha tillgång till rent vatten behöver 
kommunen ta fram mer information om grundvattensituationen på Orust bland annat genom att 
göra en grundvattenutredning. Utredningen ska ge information om vattenkvaliteten och 
tillgången. (2)   

Skydd av vattentäkt 

För att skydda kommunens vattentäkter, Rödsvattnet och Korskällan, ska nya föreskrifter tas 
fram. I föreskrifterna ska höga krav ställas på verksamheter och små avlopp i syfte att långsiktigt 
säkerställa tillgången på dricksvatten. (3) 

För att skydda större enskilda gemensamma vattentäkter ska kommunen erbjuda stöd vid 
bildandet av skyddsområden för vattentäkt.  

Skydd av recipient, natur – och kulturmiljö 

För att skydda känsliga recipienter ska kommunen fastställa acceptabla belastningsnivåer samt när 
krav på nollutsläpp från wc-avlopp ska ställas. Detta ska framgå i riktlinjerna för små avlopp. (4) 

I samband med prövning av förhandsbesked och bygglov ska hänsyn tas till skyddsvärda natur- 
och kulturområden i förhållande till vatten- och avloppsförsörjning särskilt ska 
strandskyddskraven beaktas.  En checklista ska tas fram med kontrollpunkter som säkerställer en 
långsiktigt hållbar vatten- och avloppsförsörjning.  

Sammantaget gäller att kompletterande utredningar skall genomföras enligt ovan (1-4). 

Prövning av små avlopp 

Vid all prövning av små avloppsanläggningar ska kommunen pröva om den föreslagna 
avloppslösningen skyddar och resurshushåller med rent dricksvatten, inte påverkar vattendrag 
och havsområden negativt och möjliggör återföring av näringsämnen. Möjligheten att anordna 
lokala gemensamhetsanläggningar ska alltid utredas.  

En hållbar VA-försörjning förutsätter att kretsloppsanpassade avloppslösningar främjas. En 
kretsloppsbaserad avloppslösning förbrukar minimal mängd dricksvatten, sprider inte bakterier 
till grund- eller ytvatten, separerar toalettfraktionen från resterande avloppsvatten, möjliggör 
återföring av näringsämnen, utan användning av kemikalier och är robust (driftsäker).  

För att underlätta kretsloppsanpassade lösningar kan krav komma att ställas på att dubbla 
ledningssystem (wc och BDT separat) installeras vid nybyggnation.  

Miljö- och byggnadsnämnden ska ta fram riktlinjer för små avlopp. Dessa ska ge stöd för hur 
VA-strategins målsättning om en hållbar VA-försörjning ska kunna uppfyllas gällande små 
avlopp. Riktlinjerna ska vara ett stöd, för fastighetsägare vid val av anläggning samt vid 
kommunens handläggning. 
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Funktionen på den enskilda VA-anläggningen ska vara känd. En plan för inventering och tillsyn 
ska tas fram. Krav på förbättring av små avlopp ska blanda annat baseras på behovet av ett ökat 
skydd för människors hälsa samt recipientens känslighet.  

Digitala verktyg så som kartsystemet GIS ska kunna kopplas till ärendehanteringssystemet så att 
arbetet med tillsyn och prövning underlätta. 

Hantering av restprodukter 

Ställningstagandet långsiktigt hållbar VA-försörjning förutsätter att näringsämnen i 
slamfraktionen från både små avloppsanläggningar och kommunala VA-anläggningar återförs till 
kretsloppet. Idag saknar kommunen en hållbar avsättning av slamfraktionen.  

2012-02-02 beslutade regeringen om att uppdra åt Naturvårdsverket att utreda Uppdrag om 
hållbar återföring.  Uppdraget innefattade bland annat att: 

1. Utreda, motivera och vid behov föreslå ett investeringsstöd för teknikutveckling för utvinning 
av fosfor ur olika fosforresurser. 

2. Föreslå de författningskrav avseende kvalité för att möjliggöra spridning av olika fraktioner 
såsom slam, matavfall och andra röt- och kompostrester samt urin och gödsel till olika 
markområden (åkermark, skogsmark och övrig mark) med syftet att återföra fosfor. 

3. Utifrån kartläggningen av fosforresurserna föreslå ett etappmål till miljömålssystemet för 
hållbar återföring av fosfor med utgångspunkten att fosforn ska återföras på ett resurseffektivt 
sätt i enlighet med miljökvalitetsmålet Giftfri miljö.  

I september 2013 kom en rapport från Naturvårdsverket. Ett författningskrav fanns föreslaget, 
men det har ännu inte tagits något beslut. 

Under 2017 skall Naturvårdsverket redovisa uppdraget Avancerad rening av avloppsvatten. 
Naturvårdsverket ska utreda förutsättningarna för användning av avancerad rening i syfte att 
avskilja läkemedelsrester från avloppsvatten. 

Dessa två regeringsuppdrag kommer att ge kommunerna vägledning och styrning i fråga om slam 
från reningsverk och enskilda avlopp.  

Många kommuner avslutar nu sina deponianläggningar och har använt (precis som Orust 
kommun har för avsikt att göra) slam som lagrats och komposterats under tiotalet år. När 
deponierna är sluttäckta kommer många kommuner att ställas inför samma problematik som 
Orust kommun med frågan hur slammet skall användas/hanteras. 

Avfall Sverige som är kommunernas samlade nätverk inom avfallsområdet samlar kunskapen som 
finns i Sverige. Vi kommer även att hålla oss uppdaterade inom de avfallsnätverk som finns i 
närområdet.  

Deponin på Månsemyr är en av de sista att sluttäckas i närområdet. Andra kommuner behöver 
lösa frågan före oss och vi har stora möjligheter att ta del av andras erfarenheter för att på bästa 
sätt ta fram en plan för hur just Orust ska hantera slam i framtiden. 
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Information 

Det finns ett behov av att öka kunskapen om hur små avlopp påverkar miljön, vilka krav som 
ställs och vilka tekniska lösningar som finns. Många fastighetsägare känner sig villrådiga inför de 
myndighetskrav som ställs inför val av ny avloppsanläggning.  

I syfte att öka kunskapen och skapa en bra dialog ska kommunen: 

• Genomföra informationsinsatser för att stärka kommuninvånarnas kunskap och 

engagemang för vattenmiljön. 

• Införa VA-rådgivning, för vilket kommunen erhållit LOVA-anslag för en begränsad 

period (2016-2019). Därefter ska det införas permanent VA-rådgivning för 

kommuninvånarna.  
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VA-rådgivning 

VA-rådgivningen kommer ge råd och stöd för fastighetsägare i Orust kommun. VA-rådgivaren är 
en länk mellan fastighetsägare och myndigheter och kan ge fastighetsägare råd och tips om 
tekniklösningar, produkter, kostnader, regler och branschinformation. Stöd ska kunna lämnas vid 
bildandet av gemensamhetsanläggningar.  

VA-rådgivaren ska planera och genomföra olika aktiviteter som till exempel informationsmöten, 
kampanjaktiviteter, entreprenörsmöten (enskilt och kommunalt), föreläsningar och studiecirklar. 
Samverkan med andra aktörer inom området, till exempel Lantbrukarnas Riksförbund, 
Vattenrådet för Bohuskusten och 8-fjordar är andra samordningsuppgifter som tillfaller VA-
rådgivaren.  

Informationsspridning i form av framtagande av broschyrer, uppdatering av hemsida och 
blanketter är andra uppgifter som VA-rådgivaren kan utföra. 
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4. Driftsäkerhet 

VA-huvudmannen utformar planer och åtgärder för den allmänna VA-anläggningen utifrån de 

förutsättningar som ges i VA-verksamheten. Utöver planering av drift, underhåll och förnyelse av 
den befintliga anläggningen behövs också planering för att säkerställa framtida vattenförsörjning, 
till exempel skyddsföreskrifter för befintliga eller framtida vattentäkter inklusive 
reservvattentäkter.  

Nedan följer Orust kommuns ställningstaganden för Driftsäkerhet samt vilka åtgärder som kopplas 
till respektive ställningstagande.  

S 11. Anslutna abonnenter inom den allmänna VA-anläggningen ska ha tillgång till ett 
dricksvatten av god kvalitet och tillräcklig mängd.  

Åtgärder: 

• Uppdatera prognos för den framtida vattenförbrukningen.  

• Säkerställ tillräcklig framtida produktionskapacitet.  

• Säkerställ råvatten av god kvalitet.  

S 12. Den allmänna VA-anläggningen ska drivas så att negativa effekter för människa, miljö och 
samhälle undviks.  

Åtgärder:  

1. Vid varje reinvestering beakta om energieffektiviserande åtgärder kan vidtas (på energikrävande 

processer).  

2. Eftersträva användande av arbetssätt, material och ämnen med låg miljöpåverkan.  

3. Minimera bräddningar av orenat spillvatten till recipienter 

4. Förebyggande åtgärder ska vidtas i syfte att minimera förekomsten av oönskade ämnen i avloppsvattnet. 

5. Kontinuerlig utbildning av personal i miljöfrågor. 

6. Säkerställ tillräcklig hydraulisk kapacitet för avloppsanläggningen. 

7. Tillräcklig säkerhet mot översvämning genom bak tryck. 

8. Upprätta/revidera egenkontrollplan för VA-verksamheten.  

9. Upprätta plan för att förhindra ovidkommande vatten i spillvattenledningen.  

S 13. Allmänna VA-anläggningar som försörjer viktiga samhällsfunktioner ska kunna fungera 
även vid avbrott i elförsörjningen.  

Åtgärder:  

• Planera för installation av reservkraft i som säkrar produktionen av dricksvatten. 
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S 14. Kommunens allmänna dricksvattentäkter ska ha aktuella vattenskyddsområden och 
skyddsföreskrifter. Liknande skydd ska finnas för stora enskilda vattentäkter.  

Åtgärder:  

1. Upprätta vattenskyddsområden och skyddsföreskrifter 

2. Informera huvudmännen för större enskilda vattentäkter om behovet av vattenskyddsområden. 

S 15. Kommunens VA-verksamhet ska hålla jämn taxeutveckling genom långsiktig ekonomisk 
planering för att klara kommande behov i VA-anläggningar och VA-ledningsnätet.  

Åtgärder:  

1. Säkerställ en taxa som klarar förändringar i VA-verksamheten.  

2. Inventera förnyelsebehovet och framtida bedömt utbyggnadsbehov av den allmänna VA-anläggningen som 

underlag till budgetäskanden.  

S 16. Det ska finnas beredskap avseende såväl utrustning som manskap och kompetens för 
händelse av driftstörning i den allmänna VA-försörjningen.  

Åtgärder:  

1. Fastställ vilken ambitionsnivå som ska råda för att kunna hantera störningar i den allmänna VA-

anläggningen, såväl under ordinarie arbetstid som utanför denna. 

2. Upprätthålla aktuell förteckning över materiel och personella resurser som krävs för att säkerställa 

beredskap. 

3. Kontinuerligt öva hela organisationen på olika händelser som kräver fungerande beredskap. 

4. Pumpstationer skall förses med övervakningsutrustning i syfte att förhindra driftstörningar och 

avloppsutsläpp. 

S 17. Kommunens VA-verksamhet ska ha en förnyelse- och underhållsplan för allmänna VA-
anläggningar för att möjliggöra långsiktigt hållbar planering av åtgärder.  

Åtgärder: 

1. Ta fram långsiktig förnyelseplan- och åtgärdsplan för ledningsnätet.  

2. Ta fram underhållsplan för VA-anläggningen.   

3. Skapa en långsiktig förnyelse. Och åtgärdsplan för vatten- och avloppsreningsverken, inklusive 

tryckstegringsstationer och reservoarer. Upprätta förnyelseplan för pumpstationer.  

4. Översyn av befintliga ledningar från pumpstationer och reningsverk med avseende på utsläppspunkt och 

funktion. 
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5. Reservvatten, nödvatten och brandvatten 

Tillgång till rent dricksvatten är en nödvändighet för ett fungerande samhälle. Vid situationer då 
det inträffat en störning i den ordinarie försörjningen behöver en alternativ försörjning kunna 
sättas in för att förse medborgarnas behov av dricksvatten. Vid kortvarig störning kan 
nödvattenförsörjning tillgodose det mest akuta behovet. Vid längre driftstörningar behöver 
reservvattenförsörjning kunna sättas in för att täcka ett nära normalt behov av vatten.  

Nedan följer Orust kommuns ställningstaganden för Reservvatten, Nödvatten och Brandvatten, samt 
vilka åtgärder som kopplas till respektive ställningstagande.  

S 18. Rödsvattnet vattentäkt inklusive Korskällan ska fortsätta vara kommunens 
huvudvattentäkter. Vattendom för berörda täkter skall definieras.  

Åtgärder: 

• För att säkra vattentillgången till Varekil och Svanesund kommer en ny ledning till Udevalla att 

anläggas. Ledningen kommer även att kunna användas för nöd- och reservvatten till andra delar av 

Orust och Uddevalla. 

S 19. En nödvattenplan ska finnas för alla områden med allmän dricksvattenförsörjning och vara 
känd av alla berörda. Nödvatten är vatten för dryck, matlagning och personlig hygien som 
distribueras utan att nyttja det ordinarie ledningsnätet. Det kan istället ske med tankar eller 
tankbilar. Vid kortvarig störning ska nödvattenförsörjning tillgodose det mest akuta behovet.  

Åtgärder: 

1. Upprätta nödvattenplan för de områden som saknar.  

2. Informera berörda om nödvattenplan.  

S 20. Kommunen ska eftersträva en hög täckningsgrad av normalbehovet i situationer då 
reservvattenförsörjning nyttjas. Reservvatten är dricksvatten som distribueras via det ordinarie 
ledningsnätet men från annan produktionsanläggning än den ordinarie.  Vid längre driftstörningar 
behöver reservvattenförsörjning kunna sättas in för att täcka ett nära normalt behov av vatten.  

Åtgärder: 

• Upprätthåll en god funktion på planerad nöd- och reservvattenlösning med närliggande kommun/er. 

S 21. Kommunen ska skydda grund- och ytvattenförekomster som är potentiella 
dricksvattenresurser för allmän vattenförsörjning.  

Åtgärder: 

• Upprätta förslag till vattenskyddsområde för Vindön, Korskällan och Rödsvattnet.  
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S 22. Brandvatten är en förutsättning för att möjliggöra en räddningsinsats i händelse av brand. 
Brandvattensystemet behöver vara anpassat och utformat med hänsyn till räddningstjänstens 
förmåga samt bebyggelsens utformning. 

Åtgärder:  

1. Skyltning och röjning av brandposter skall utföras regelbundet.  

2. I planläggningen av nya områden skall hänsyn tas till räddningstjänstens behov av brandposter. Långa 

avstånd mellan brandposter vilket innebär behov av lång slangdragning, alternativt att tankfordon 

behöver åka långa sträckor för att hämta vatten.  

3. Brandvattensystemet skall i största möjliga mån i planläggningen för nya områden dimensioneras för den 

kapacitet som räddningstjänstens insats kräver.  



VA – plan  

36 

6. Dagvatten och dräneringsvatten 

I ett klimat i förändring blir dagvattenfrågan allt viktigare. Ökade nederbördsmängder skärper 

kraven på fungerande avvattning och avledning av nederbörd. Vattendirektivets fokus på 
recipientstatus leder till frågeställningar om dagvattenkvalitet och behandling av dagvatten.  

Nedan följer Orust kommuns ställningstaganden för Dagvatten och Dräneringsvatten samt vilka 
åtgärder som kopplas till respektive ställningstagande.  

S 23. Dagvattenhanteringen ska lyftas fram i samhällsplaneringen med beaktande av 
klimatförändringar och miljöbelastning genom att dagvattenfrågan belyses tidigt i planprocessen 
eller i utredningsskedet. 

Åtgärder: 

1. Dagvattenfrågan ska behandlas tidigt i planarbetet.   

2. Vid bygglovsprövning ska dagvattenhantering beaktas.  

3. I samband med framtagandet av en detaljplan ska, vid behov, en dagvattenutredning utföras för 

planområdet. 

4. Vid nya planarbeten ska planhandläggare sammankalla berörda inom VA, miljö och 

Räddningstjänsten till arbetsmöte. Dagvattenfrågan ska finnas med som en punkt vid första planmötet 

för en detaljplan samt finnas med i fortsatt planarbete 

5. En dagvattenpolicy ska tas fram där det bland annat ska framgå vad som ska ingå i en 

dagvattenutredning i samband med framtagande av en detaljplan. 

S 24. Ansvarsfrågan för dagvattenhantering ska vara tydlig. Samarbetet över förvaltningsgränser 
ska vara väl utvecklat.  

Åtgärder: 

• I ovanstående angivna riktlinjer/policy ska klarläggas vem som ansvarar för dagvattenfrågan i 

planerings-, utförande- och driftskedet då denna fråga berör flera förvaltningar inom kommunen. Det 

skall även klargöras hur ansvarsfördelningen bör se ut mellan kommun och samfällighetsföreningar eller 

fastighetsägare i samband med utbyggnad och förvaltning av dagvattensystem. 

S 25. Hållbar dagvattenhantering ska eftersträvas vilket innebär att man inom samlad bebyggelse 
försöker efterlikna naturens sätt att ta hand om dagvattnet genom avdunstning, fördröjning eller 
infiltration i mark. Detta innebär att dagvatten ska infiltreras och fördröjas så nära källan som 
möjligt.  

Åtgärder: 

• I samband med framtagandet av en detaljplan ska en dagvattenutredning utföras för planområdet, när så 

bedöms nödvändigt. Av detaljplanen ska det bland annat framgå hur dagvatten ska fördröjas/infiltreras 

inom planområdet. 

• I ovanstående angivna dagvattenpolicy ska principer redovisas för fördröjning/infiltration. 

• För områden med befintligt dagvattensystem där ledningar har kapacitetsbrist, dagvattenrening saknas 

mm ska åtgärder utredas för att åstadkomma en hållbar dagvattenhantering, ingår i förnyelsearbetet för 

ledningsnätet.  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S 26. Föroreningar i dagvattnet ska avskiljas innan dessa når recipienten om möjligt redan vid 
föroreningskällan.  

Åtgärder: 

1. Undersöka föroreningsinnehållet i dagvatten stickprovsvis i de område/n som kan antas ha störst 

föroreningsinnehåll. 

2. Av detaljplanen ska det framgå om mark behöver användas för dagvattenrening   

3. I ovanstående angivna dagvattenpolicy ska riktvärden redovisas för rening av dagvatten.   

4. Minimera direktutsläpp av förorenat dagvatten.  

S 27. Kommunen ska aktivt arbeta med att koppla bort dag- och dräneringsvattnet från allmän 
spillvattenledning.  

Åtgärder: 

1. Identifiera områden för utredning av tillskottsvatten.  

2. Utred orsaker till tillskottsvatten i spillvattenledningar.  

3. Ta fram rutin för att systematiskt arbeta med minskning av tillskottsvatten.  

4. Krav på fastighetsägare att åtgärda felaktiga anslutningar.  
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7. Organisation och samarbete 

En väl fungerande organisation kring VA-frågor inom kommunen nyttjar varandras kompetens 
och möjligheter vilket ger en enhetlig och konsekvent grund för beslut. Genom att skapa 
förutsättningar för samordningsvinster uppnås största möjliga utväxling av satsade pengar, tid etc.  

Nedan följer Orust kommuns ställningstaganden för Organisation och Samarbete samt vilka åtgärder 
som kopplas till respektive ställningstagande.  

S 28. Sektor samhällsutveckling och sektor miljö- och bygg skall utveckla samarbetet i frågor som 
berör vatten- och avloppsförsörjningen.  

Åtgärder: 

1. Bestämma former och ansvar för en sektorssövergripande VA-grupp, samt utse sammankallande 

förvaltning.  

2. Hålla regelbundna möten i VA-gruppen där varje sektor utser representanter till gruppen.   

3. Former för uppföljning av åtgärder i VA-planen.   

S 29. Kommunens arbete med VA-försörjning ska ske enligt en tydlig fördelning av roller samt 
ansvaret kopplat till dessa roller.  

Åtgärder: 

• Bibehålla fördelning av arbetsuppgifter inom VA. 

S 30. Kommunen ska bedriva en god och aktiv omvärldsbevakning i VA-frågor. Exempel på 
frågor som ska bevakas är tekniska möjligheter och lösningar, juridisk praxis och VA-taxa.  

Åtgärder: 

• Aktivt arbeta med bevakning av hur andra kommuner löst frågor som kommunen står inför. 

S 31. Det ska finnas tydliga nyckeltal för VA-verksamheten så att den nytta man bidrar med till 
samhällets utveckling blir mätbar.  

Exempel på nyckeltal: antal anslutna nya abonnenter, totalt antal hushåll, andel godkända 
dricksvattenprover på kommunalt vatten, leveranssäkerhet av dricksvatten, antal oplanerade 
bräddningar.  

Åtgärder: 

1. Komplettera befintliga nyckeltal om behov finns.   

2. Uppföljning av nyckeltal. Har vi nått våra mål kopplat till nyckeltalen? Varför/varför inte och vad 

behöver vi justera för att nå dem bättre nästa år?  
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S 32. Kommunen ska eftersträva att investeringar inom vatten- och avloppsförsörjning ger 
största möjliga nytta i förhållande till kostnaden.  

Åtgärder: 

• Utföra kostnads-nyttoanalys inom ramen för utredningar som föregår investeringsbeslut samt 

kommunicera resultatets innebörd för beslutsfattare.  

S 33. Kommande utbyggnadsområden ska föregås av en avstämning mot kommunens 
planarbetsprogram.  

Åtgärder: 

1. Kontinuerlig avstämning mellan sektor samhällsutveckling och sektor miljö- och bygg för 

utbyggnadsområden.   

2. Avstämning mellan sektor samhällsutveckling och sektor miljö- och bygg om behov uppstår för 

utredningsområden.  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8. Kommunikation 

God kommunikation i alla led, såväl inom kommunen som gentemot andra samhällsfunktioner 
och medborgare, skapar trovärdighet, underlättar arbetet och är en förutsättning för att kunna 

agera utifrån bästa möjliga förutsättningar för ”helheten” i kommunen.  

Nedan följer Orust kommuns ställningstaganden för Kommunikation samt vilka åtgärder som 
kopplas till respektive ställningstagande.  

S 34. Kommunen ska tydligt kommunicera till medborgarna vilka områden som inom överskådlig 
framtid inte är aktuella för anslutning till allmän vatten- och avloppsförsörjning, vilka områden 
där anslutning kan komma att bli aktuell på sikt samt i vilka områden anslutning planeras.  

Åtgärder: 

1. Uppdatera kommunens hemsida med information om VA-planen.   

2. Ta fram kommunikationsmaterial till utbyggnadsområden och informera berörda via bl.a. kommunens 

hemsida.  

S 35. Kommunen ska verka för ökad medvetenhet hos medborgarna i frågor och problematik 
som rör vatten- och avloppsförsörjning. 

Åtgärder: 

• Kommunen skall årligen inbjuda till informationsdag om VA. 

• Funktionen VA-rådgivare skall aktivt informera kommunens medborgare. 

S 36. Kommunen ska verka för att enskilda fastighetsägare tillämpar hållbara VA-lösningar. 

Åtgärder: 

• Funktionen VA-rådgivare skall aktivt arbeta för att enskilda fastighetsägare installerar hållbara 

lösningar 

S 37. Det ska finnas tydliga vägar för kommunikation kring frågor som rör VA-försörjningen 
såväl inom kommunens organisation som mellan kommunen och invånarna. Det är viktigt att 
olika enheter kommunicerar samma information.  

Åtgärder: 

• Ta fram en kommunikationsplan som anger vilken information som ska tas fram och kommuniceras, 

när det ska kommuniceras och hur.  

S 38. Kommunen ska vartannat år mäta kundnöjdhet avseende kvalitet och leverans hos sina VA-
abonnenter. Vid den regelbundna mätningen ska resultatet visa på fortsatt gott resultat. 

Åtgärder: 

• Mätning och uppföljning av kundnöjdhet samt analys av åtgärder att vidta under kommande år för att 

öka indexet vid nästa mätning.  
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S 39. Kommunen ska tydliggöra och kommunicera den nytta som erhålls för VA-avgiften och 
inte bara kommunicera en kostnad. Därigenom ska kommunen verka för att betalningsviljan för 
en långsiktigt hållbar VA-försörjning ökar.  

 Åtgärder: 

• Kommunikationsplan för ”VA-nytta” där det tydligt framgår hur nyttan ska kommuniceras och vilka 

budskap som ska lyftas fram; – Tackbrev till VA-abonnenter; ”Din VA-taxa har i år bidragit 

till....(nyttor för VA-kollektivet räknas upp)”.  

• Situationsanpassad kommunikation; exempelvis i samband med VA-räkningen, hemsida, 

broschyrer, ”Kommundagar”, ”Vattendagar”, tidningskampanjer, kampanjer för ”VA-nyfikenhet”, 

sociala medier, andra event i kommunen etc. 

• Ambassadörer för VA-verksamheten (kommuninvånare, tjänstemän m.fl. ges en utbildning i nyttan).  
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9. Ekonomi 

Nedan följer VA-policyns ställningstaganden för Ekonomi samt vilka åtgärder som kopplas till 
respektive ställningstagande.  

S 40. Där nytt verksamhetsområde för allmänt VA skapas finansieras VA-utbyggnaden av VA-
kollektivet (genom anläggningsavgiften) om verksamhetsområdet omfattar befintlig bebyggelse. 
Om verksamhetsområdet omfattar ny bebyggelse finansieras VA-utbyggnaden av exploatör. 

Åtgärder: 

1. Ta fram en rutin för att säkerställa information till exploatörer så att det i ett tidigt skede är klarlagt 

var ansvarsfrågan ligger för VA-finansieringen. 

2. Ta fram situations anpassade kommunikationsunderlag att användas t.ex. i samband med 

bygglovsansökningar, exploateringsförfrågningar etc.  

S 41. Vid avtalsanslutning finansieras VA-utbyggnaden, från anslutningspunkten till 
fastighetsgränsen, av samfällighet, ekonomisk förening eller privatperson. Fastighetsägaren 
finansierar VA-utbyggnad på den egna fastigheten. 

Åtgärder: 

1. Ta fram en rutin för att säkerställa information till fastighetsägaren så att det i ett tidigt skede är 

klarlagt var ansvarsfrågan ligger för VA-anslutningen.   

2. Ta fram situations anpassade kommunikationsunderlag att användas t.ex. i samband med 

bygglovsansökningar, exploateringsförfrågningar etc.  

S 42. VA-kollektivet finansierar, genom VA-taxan, normal drift och underhåll av den allmänna 
VA-anläggningen.  

Åtgärder: 

• Ta fram rutin för att säkerställa regelbunden anpassning av VA-taxan så att den står i proportion till 

förväntat investeringsbehov vid anslutningar. 

S 43. Kommunens VA-verksamhet ska ha en förutsägbar taxeutveckling genom långsiktig 
ekonomisk planering för att klara kommande behov i VA-anläggningar och VA ledningsnätet.  

Åtgärder: 

• VA ska budgetera för kommande investeringar och drift på en tidsperiod upp till 15 år och sträva efter 

en jämn taxeutveckling över tid.  
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S 45. Anläggningsavgiften ska utvecklas i takt med VA-kollektivets investeringsbehov.   

Åtgärder: 

• Ta fram rutin för att säkerställa regelbunden anpassning av VA-anläggningsavgiften så att den står i 

proportion till förväntat investeringsbehov vid anslutning. 

10. Kretslopp 

I Vårt avloppsvatten finns stora mängder näringsämnen. Istället för att släppa ut denna näring till 
våra sjöar och vattendrag, där det orsakar problem som övergödning, kan vi istället återföra 
näringen till kretsloppet. Där får näringen istället göra nytta som viktigt gödningsmedel. På så sätt 
skapar vi kretslopp.  

Nedan följer Orust kommuns ställningstaganden för Kretslopp samt vilka åtgärder som kopplas till 
respektive ställningstagande.  

S 46. Kommunen ska verka för att system för omhändertagande av avloppsfraktioner från små 
avlopp upprättas, vilket innebär återföring av näringsämnen från avlopp.  

Åtgärder: 

• Utreda möjligheter till återföring av näringsämnen från såväl enskilda avlopp som reningsverk. 

Utredningen bör omfatta bl.a. insamlingssystem, behandling, avsättning, krav på installationer m.m. 

S 47. Kommunen ska se till att det finns incitament för enskilda fastighetsägare att välja 
avloppslösningar med god kretsloppspotential.  

Åtgärder: 

• Utreda möjligheter till olika incitament. 

S 48. Avfallstaxan, VA-taxan och andra styrmedel ska vara utformade för att gynna 
avloppssystem med god kretsloppspotential.  

Åtgärder: 

• Utreda hur taxor och styrmedel kan utformas. 

S 49. Kommunen ska kontinuerligt och i samråd med andra aktörer, söka efter och prova nya 
lösningar i syfte att nyttiggöra näringen i urin fekalier, med det långsiktiga målet att all näring ska 
kunna nyttjas.  

Åtgärder: 

• Undersöka möjliga demonstrations-, pilot- och testanläggningar.  
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11. Krishantering 

Krisplan för kommunalt dricksvatten ska ses som ett komplement till den fastställda lednings- 
och informationsplanen. I lednings- och informationsplanen finns det krisledningsstrukturer 
beskrivna som denna krisplan hänvisar till.  

Krisplanen omfattar kommunalt dricksvatten från råvatten till abonnenten. 

Syftet med krisplanen berörande kommunalt dricksvatten är att skapa ett enhetligt och 
strukturerat arbetssätt, att förhindra skador på människor och djur samt att minimera de 
ekonomiska konsekvenserna vid en störning i vattenförsörjningen.  

Målet är att effektivt hantera en vattenbrist eller störning i vattenförsörjningen i enlighet med 
livsmedelverkets föreskrifter.  

Aktivering av krisplan 

Krisplan Kommunalt Dricksvatten ska aktiveras när minst ett av följande kriterier är uppfyllda:  

• Avbrott eller annan störning som berör kommunal verksamhet 

• Avbrott eller annan störning som berör fler än ett fåtal bostäder  

• Vid en händelse där risk finns att dricksvattnet påverkas negativt  

• När det kommunala dricksvattnet är missfärgat, luktar illa eller smakar illa  

• Vid oplanerat driftstopp i vattenverk, vattentorn eller tryckstegringsstation om detta kan 

förväntas påverka abonnenterna 

• När den kommunala vattentäkten påverkas eller när det finns misstanke om påverkan i 

den omfattningen att vattenproduktionen äventyras   

• Vid sabotage, misstänkt påverkan, hot om sabotage, hot eller våld mot personal  

• När det uppstår ett utökat informationsbehov eller behov av ledningsstöd  

• När dricksvattnet inte lever upp till, eller misstänks inte leva upp till, kvalitetskraven i 

Livsmedelverkets föreskrifter om dricksvatten (SLUFS 2001:30) 

• Vid krigssituation eller hot från främmande makt 

VA-ansvarig, VA-beredskap, räddningschef i beredskap (RCB), tjänsteman i beredskap (TiB) 
samt primära krisledningsgruppen (PKLG) har befogenhet att på eget initiativ aktivera krisplan 
för kommunalt dricksvatten. 
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Larm 

Den funktion som aktiverar krisplanen skall tillse att följande funktioner informeras omgående:  

VA-jouren  070-623 19 13 

Arbetsledare VA 070-623 19 12 

Primära krisledningsgruppen 
tjänsteman i beredskap) 

(via säkerhetssamordnaren eller 0304-33 45 53 
0304-33 44 66 

Räddningschef i beredskap  0304-33 44 60 

Miljöförvaltningen (via tjänsteman i beredskap) 03044-33 44 66 

Drabbade kommunala verksamheter (i förekommande fall)   

Kommunens fastighetsjour (i förekommande fall) 070-260 08 09 

Livsmedelsinspektörerna ska även dem informeras snarast. Inspektörerna nås via kommunens 
växelnummer: 0304-33 40 00 eller via tjänsteman i beredskap: 0304-33 44 66. 

 

Ansvar 

Den VA-ansvariges ansvar, utöver sitt normala ansvar för vatten och avlopp:  

• Åtgärda störningen  

• Beslut om utfärdande av rekommendation att koka dricksvattnet  

• Beslut om aktivering av nödvatten  

• Ansvar för innehåll i utgående information  

• Dialog med livsmedelsinspektörer och/eller miljöinspektören  

Den primära krisledningsgruppen ansvarar för att:  

• Stödja VA-ansvarig med ledningsstöd och information  

• Stabsstöd  

• Information internt och externt, kommunikationsplan  

• Informerar löpande kommunens växel, 113 13, media, m.fl.  

• Genomföra omvärldsanalyser samt sammanställa lägesbilder  

• På VA-ansvariges uppdrag, inventera och kalla in externa resurser  

• Informera kommunledning  

• Rapportera till Länsstyrelsen  
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Beslutsfattning 

Beslut om utfärdande av rekommendation att koka dricksvatten 
Rekommendation att koka dricksvatten skall ges till berörda abonnenter i de fall där risk finns för 
att vattenkvalitén påverkats. Detta gäller dock endast mikrobiologiska parametrar och när vattnet 
är otjänligt, ty kemiska avvikelser inte går att koka bort. 

Det skall finas färdiga mallar för meddelande till allmänheten avseende kok-rekommendationer.  

Beslut om aktivering av nödvatten  
Aktivering av nödvatten innebär att alternativ dricksvattenförsörjning för att försörja abonnenter 
startar. Detta kan ske dels genom upprättande av tappställen och dels genom att vattentankar 
ställs ut.  

Det skall finnas en planering för tappställen samt vart vattentankar ska ställas ut. Ansvarig är 
teknisk VA-specialist.  

Det skall även finnas färdiga mallar för meddelande till allmänheten avseende alternativ 
dricksvattenförsörjning.  

 Vid aktivering av nödvatten ska följande två punkter beaktas:  

 De verksamheter som har särskilda behov av vattenförsörjning ska prioriteras i enlighet 

med definitionerna under kapitel 10.5 ”Prioritering av abonnenter”. 

 Om bedömningen är att en eller flera tätorter på Orust kommer att vara utan dricksvatten 

längre än två dygn ska Nationell Vattenkatastrofgrupp (VAKA) kontaktas omedelbart 

(Tel: 020-30 20 30). VAKA har som uppgift att stödja kommuner i samband med svåra 

problem i dricksvattenförsörjningen. Livsmedelsverket är huvudman för VAKA. 

Prioritering av abonnenter 

Prioriterade abonnenter för nödvatten och reparationer är indelade i tre kategorier:  

Röd (prioritet 1): För liv och hälsa  

Gul (prioritet 2): Annan samhällsviktig funktion  

Grön (prioritet 3): Ur ett medborgarperspektiv  

Röda abonnenter försörjs först utifrån kriteriet för liv och hälsa. De ska ha obegränsad påfyllning 
samt bevakning. I röda abonnenter ingår personer med hemtjänst och abonnenter som behöver 
rent vatten av medicinska skäl. Dessa försörjs genom kommunens personal. Exempel på röda 
abonnenter är gruppboenden, omsorgsboenden, äldreboenden och vårdcentral.  

Gula abonnenter försörjs därefter utifrån kriteriet annan samhällsviktig funktion. Vattentankar 
eller liknande bör fyllas under två gånger per dygn och vara under bevakning. Exempel på gula 
abonnemang är centralkök, kommunhus, skola, förskola, räddningstjänst, livsmedelsproducenter, 
livsmedelsdistributörer samt ”värmestugor”.  

Gröna abonnenter och utsatta hämtningsställen försörjs utifrån kriteriet ur ett 
medborgarperspektiv. Vattentankar eller liknande ska kontrolleras regelbundet och fyllas vid 
behov. Exempel på gröna abonnenter är tappställen samt företag, industri, föreningar osv. Platser 
där många människor vistas. 
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Informationsinnehåll 

Allmänheten ska informeras utifrån händelse och situation. När en större olycka har hänt vill 
allmänheten veta:  

• Vad som hänt  

• Var det har hänt  

• Varför olyckan inträffat  

• Konsekvenser för den enskilde  

• Hur skydda liv, hälsa och egendom  

• Symtom vis smitta, skada etc. 

• När faran är över  

• Var och när information ges  

För att i möjligaste mån besvara allmänhetens frågor bör informationen i tillämpliga delar omfatta 
följande punkter:  

• Vad som hänt  

• Vilket område som berörs  

• När problemet började  

• Orsaken till missförhållandena och hur länge de beräknas pågå 

• Typ av hälsofara och eventuella riskgrupper  

• Symtom vid smärta, påverkan etc.  

• Vad användarna kan göra för att undvika hälsorisk, t.ex. inskränkningar i vattnets 

användbarhet  

• Alternativ vattenförsörjning, t.ex. på vilka platser tankar placeras  

• Vad konsumenterna ska göra vid smitta eller påverkan, t.ex. kontakt med sjukvården 

• Vad som görs för att komma till rätta med problemet  

• Information om hur man kommer i kontakt med ansvariga 

• Hur informationen ges i fortsättningen 
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12. VA-utbyggnadsplan 

Syfte med VA-utbyggnad 

Den framtida utbygganden av VA-anläggningen på Orust syftar till att få möjlighet att ansluta nya 
områden till den allmänna VA-anläggningen och att strukturera om VA-anläggningen för att få: 

• En långsiktigt hållbar VA-försörjning med möjlighet att ansluta nya områden. 

• Högsta möjliga kostnadseffektivitet. 

• Minsta möjliga miljöpåverkan. 

En prioritering av olika åtgärder har gjorts av VA-enheten, Miljö- och hälsoskyddsavdelningen 
och Plan, Mark & Exploatering, för att lägga resurserna där de gör mest nytta.  

Följande underlag till utökning av verksamhetsområde och utbyggnad av VA-anläggningen har 
bl.a. beaktats: 

• Lagkrav i form av Vattentjänstlagen, Anläggningslagen, Plan- och bygglagen och 

Miljöbalken, nationella och regionala mål. 

• Kommunala utvecklingsmål såsom bostadsförsörjningsprogram, exploateringsplaner samt 

kommande och gällande detaljplaner. 

• Svensk vattenförvaltnings åtgärdsprogram. 

• Kostnads och intäktsanalyser. 

• Behovs- och möjlighetsbedömning. 

• Gällande tillstånd enligt miljöbalken och förväntade kommande krav vid förnyade 

prövningar. 

• Rapporter och undersökningar utförda av bland annat Länsstyrelsen och SMHI. 
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VA-anläggning 2016 

VA anläggningen består av ett vattenverk med ledningsnät och pumpstationer för distribution till 
främst tätorter samt av sju avloppsreningsverk med ledningssystem i anslutning till 
reningsverkens lokala upptagningsområde. Karta i figur 4 nedan visar VA anläggningen vid 
planens skrivande. VA anläggningen 2016 har brister sett både ur ekonomiskt och ur ett 
miljöperspektiv. VA anläggningen svarar heller inte upp till framtida planbehov med planerade 
nyexploateringar.   

 

 

Figur 4. Blå rutor visar tätbebyggelse som inte är anslutna till kommunalt VA. Befintliga vattenledningar är visade 
som blå streckade linjer och befintliga avloppsledningar är visade som röda streckade linjer. Det finns totalt sju 
avloppsreningsverk (illustrerade med röd/blå symbol) och ett vattenverk (illustrerat med blå symbol).  
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VA-anläggning 2035 

För att få bästa möjliga kostnadseffektivitet, möta framtida behov vid ny exploatering och 
utbyggnad av planer, samt få en bättre lösning ur miljösynpunkt planeras ombyggnad och 
utbyggnad av VA anläggningen. Karta i figur 5 nedan visar hur planerad VA anläggning är tänkt 
att se ur år 2035. Efter om-och utbyggnad kommer Orust VA-anläggning att bestå av ett 
vattenverk (med utbyggt ledningsnät och pumpstationer som har kompletterats med en 
reservvattenförsörjning från Uddevalla kommun) och ett reningsverk (Ellös ARV har byggs ut  
med kapacitet för att rena avloppet från hela upptagningsområdet.) Sex av sju avloppsreningsverk 
har då lagts ner och ersatts av ledningssystem och pumpstationer som pumpar allt avlopp till de 
kvarvarande verket i Ellös. Ellös avloppsreningsverk har även kompletterats med kväverening.   

 

Figur 5. Blå rutor visar tätbebyggelse som inte är anslutna till kommunalt VA. Befintliga vattenledningar är visade 
som blå streckade linjer och befintliga avloppsledningar är visade som röda streckade linjer. Det finns totalt ett 
avloppsreningsverk (illustrerade med röd/blå symbol) och ett vattenverk (illustrerat med blå symbol).  

 

  



VA – plan  

51 

Projekt för att realisera utbyggnadsplan 

För att realisera utbyggnadsplanen har en rad delmål tagits fram. Delmålen delas in i etapperna A-
G. Delmålen prioriteras inom respektive etappmål, således kan genomförande av projekt inom 
etapp F ske före eller samtidigt som projekt inom etapp A.  

Etapp A-G. 

• Etapp  A: Norra Orust, bl.a. Slussen, Dalby, Lövås samt Kungsviken.  

• Etapp  B: Västra Orust, bl.a. Ny ledning Bro, anslutning av Tvet, Röd-västra, Slätterna 

samt Månsemyr ÅVC. 

• Etapp  C: Sydvästra Orust Hällevikstrand, Barrevik, Mollösund. 

• Etapp  D: Varekil, Rossön och Säckebäck, Hjälmvik Tvet hogen och Kärreberg. 

• Etapp  E: Tuvesvik med omnejd.  

• Etapp  F: Östra Orust bl.a. Svanesund.  

• Etapp  G: Vattenlänk Uddevalla och VA till Norra Vindön. 
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Etapp A 

Etapp A omfattas av följande deletapper: (se även karta i figur 6 på följande sida) 

Etapp A1 VA länk norr, som sträcker sig från Slussen till Henån. Denna ledning är färdigställd. 

Etapp A2 VA till Lövås. Etappen är i sitt slutskede. Ytterligare anslutningar kommer att göras 
under perioden 2020-2028. 

Etapp A3 VA till Slussen. Etappen är i sitt slutskede. Ytterligare anslutningar kommer att göras 
under perioden 2018-2019. 

Etapp A4 VA till Kungsviken centralt. Planeras 2017-2018 

Etapp A5 VA till Kungsviken yttre, resterande fastigheter. Planeras 2027-2028. 

Etapp A7 VA till Dalby. Planeras 2027-2028. 

Etapp A8 VA till Nöteviken. Planeras 2027-2028. 

Etapp A10 Planprojekt Bön. Omfattar ca 60 enbostadstomter, ca 10 lägenheter, ca 14 
industritomter. Planerade inkopplingar under perioden 2019-2025. 

Etapp A11 Planprojekt Kila 1:73 m.fl. Omfattar turistverksamhet motsvarande 4 bostäder. 
Planeras under perioden 2021-2022. 

Etapp A12 Planprojekt Kungsviken. Omfattar ca 10 lägenheter, service och turistverksamhet. 
Planerade inkopplingar under perioden 2020-2021. 

Etapp A13 Planprojekt Dalby. Omfattar ca 150 bostäder och service. Planerade inkopplingar 
under perioden 2020-2025. 

Etapp A14 Planprojekt Henån 1:306. Omfattar ca 40 lägenheter. Planerade inkopplingar under 
perioden 2019-2021. 

Etapp A15 Planprojekt Henån 1:272 m.fl. Omfattar skola, förskola, äldreboende och ca 20 
lägenheter. Planerade inkopplingar under perioden 2022-2024. 

Etapp A16 Planprojekt Åsavägen. Omfattar 60 bostäder. Planerade inkopplingar under perioden 
2021-2025. 
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Etapp A, karta 

 

Figur 6. Markerade blå rutor visar tätbebyggelse som berörs i etappen och röda punkter visar berörda planprojekt. 
Befintliga vattenledningar visas som blå streckade linjer och befintliga avloppsledningar visas som röda streckade 
linjer. Nya vattenledningar visas som heldragna blå linjer och nya avloppsledningar visas som röda heldragna linjer. 
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Etapp B 

Etapp B omfattas av följande deletapper: (se även karta i figur 7 på följande sida) 

Etapp B1 Ny VA länk väst. VA länk väst kommer att fungera som en förbindelseledning mellan 
Hälleviksstrand och Ellös. Den kommer senare att nyttjas för fler anslutningar i kommande etapp 
C och etapp D. Etapp B1 Planeras 2017-2020 

Etapp B2 VA länk Tvet Tegneby. Planeras 2024-2025. 

Etapp B3 VA till Månsemyr ÅVC och eventuellt nytt planområde för industri. Planeras 2020-23. 

Etapp B4. Nytt verksamhetsområde Slätterna. Planeras 2028-2029. 

Etapp B5. Nytt verksamhetsområde Röd västra. Planeras 2030-2031. 

Etapp B6. Nytt verksamhetsområde Sörbo. Planeras 2029-2030. 

Etapp B7. Nytt verksamhetsområde Kårehogen. Planeras 2028-2029. 

Etapp B8. Va till Tvet Tegneby. Planeras 2025-2027. 

Etapp B10 Planprojekt Hällevikstrand samhälle. Bevarande och förtätning. Planerade 
inkopplingar under perioden 2013-2027. 

Etapp B11 Planprojekt Hällevik. Omfattar ca 5-15 enbostadstomter. Planerade inkopplingar 
under perioden 2019-2020. 

Etapp B12 Planprojekt Barrevik 1:3. Omfattar ca 40 enbostadstomter, ca 10 lägenheter samt 
service och turistverksamhet. Planerade inkopplingar under perioden 2018-2030. 
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Etapp B, karta 

 

Figur 7. Markerade blå rutor visar tätbebyggelse som berörs i etappen och röda punkter visar berörda planprojekt. 
Befintliga vattenledningar visas som blå streckade linjer och befintliga avloppsledningar visas som röda streckade 
linjer. Nya vattenledningar visas som heldragna blå linjer och nya avloppsledningar visas som röda heldragna linjer. 
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Etapp C 

Etapp C omfattas av följande deletapper: (se även karta i figur 8 på följande sida) 

Etapp C1. Ombyggnad av Ellös avloppsreningsverk. Ellös AVR byggs ut med kapacitet för att 
kunna ta emot avloppsvatten från Hälleviksstrand, Barrevik, Mollösund och Varekil, samt nya 
VA anslutningar inom etapp A, B, C, D. I samband med utbyggnaden kompletteras reningsverket 
med kväverening. Etapp C1 planeras 2019 – 2023. 

Etapp C2. Ny VA länk mellan Hälleviksstrand, Barrevik och Mollösund. Anslutning till Ellös 
reningsverk. Planeras 2021-2023. 

Etapp C3. Nytt verksamhetsområde Sandvik. Planeras 2027-2028. 

Etapp C4. Nytt verksamhetsområde Övre Tången. Planeras 2025-2026. 

Etapp C5. VA till Barrevik östra. Planeras 2030-2021. 

Etapp C10. Planprojekt Fattiggården. Omfattar ca 20 enbostadstomter och ca 10 lägenheter. 
Planerade inkopplingar under perioden 2019-2021. 

Etapp C11. Planprojekt Mollösunds hamn. Omfattar turism, hamn, service och ca 20 bostäder.  
Planerade inkopplingar under perioden 2019-2020. 

Etapp C12. Edshultshall program, bevarande och förtätning. Planerade inkopplingar under 
perioden 2024-2025. 

Etapp C13. Nytt verksamhetsområde Tången. Omfattar ca 7 enbostadstomter Planerade 
inkopplingar under perioden 2020-2023. 

Etapp C14. Bostadsområde Tången. Omfattar ca 5-15 enbostadstomter. Planerade inkopplingar 
under perioden 2022-2023. 
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Etapp C, karta 

 

Figur 8. Markerade blå rutor visar tätbebyggelse som berörs i etappen och röda punkter visar berörda planprojekt. 
Befintliga vattenledningar visas som blå streckade linjer och befintliga avloppsledningar visas som röda streckade 
linjer. Nya vattenledningar visas som heldragna blå linjer och nya avloppsledningar visas som röda heldragna linjer. 
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Etapp D 

Etapp D omfattas av följande deletapper: (se även karta i figur 9 nedan på följande sida) 

Etapp D1. Ny VA länk öst – väst. VA länken kommer att fungera som förbindelselänk från 
Varekil till Ellös med anslutningar i Kärreberg och Morlanda. Omfattar vatten och avlopp.  
Planeras 2021-2025. 

Etapp D2. Varekils reningsverk läggs ner, när överföringsledningen Ellös-Varekil är klar. Planeras 
2025-2026. 

Etapp D3. VA till Tvet – Hogen. Planeras 2027-2030. 

Etapp D4. VA till Kärreberg. Planeras 2027-2030. 

Etapp D5. Nytt verksamhetsområde till Rossön. Inkoppling för vatten och avlopp kommer att 
differentieras. Vatten är färdigt och inkoppling av avlopp när överföringsledning Ellös-Varekil är 
klar, planeras 2025 – 2026. 

Etapp D6-D7. Nytt verksamhetsområde Säckebäck och Hjälmvik. Säckebäck planeras 2024,  
Hjälmvik planeras 2028-2029. 

Etapp D8. Ny VA länk syd. VA länk syd kommer att fungera som anslutningslänk för område 
Säckebäck och område på Tjörn. Projektering samordnas med väg projektering år 2017. Byggstart 
sker först efter att anslutningsavtal motsvarande 280 anslutningar har träffats. Projektet beräknas 
pågå 2019-2021.  

Etapp D10. Varekils centrum. Omfattar bl.a. serviceverksamheter. Planerade inkopplingar under 
perioden 2026-2028. 

Etapp D11. Varekils industriområde. Planerade inkopplingar under perioden 2023-2026. 

Etapp D12. Planprojekt Säckebäck 1:2. Omfattar ca 80 enbostadstomter. Planerade inkopplingar 
under perioden 2026-2029. 
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Etapp D, karta 

Figur 9. Markerade blå rutor visar tätbebyggelse som berörs i etappen och röda punkter visar berörda planprojekt. 
Befintliga vattenledningar visas som blå streckade linjer och befintliga avloppsledningar visas som röda streckade 
linjer. Nya vattenledningar visas som heldragna blå linjer och nya avloppsledningar visas som röda heldragna linjer. 
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Etapp E 

Etapp E omfattas av följande deletapper: (se även karta i figur 10 nedan) 

Etapp E1. Ellös ARV byggs ut för att ta hand om avloppsvattnet från Tuvesviks ARV:s 
upptagningsområde. Planeras 2029-2031. 

Etapp E2. Ny VA länk väst yttre, mellan Tuvesvik och Ellös. VA länk väst yttre kommer att 
fungera som anslutningslänk från Tuvesvik till Ellös ARV. Planeras 2021-2026 (beslut KF 2021-
04-15 § 42) 

Etapp E3. Tuvesviks ARV läggs ner. Planeras 2031. 

Etapp E10. Planprojekt Tuvesvik. Omfattar ca 40 bostäder och verksamheter. Planerade 
inkopplingar under perioden 2030-2031. 

 

Etapp E, karta 

 

 

Figur 10. Markerade blå rutor visar tätbebyggelse som berörs i etappen och röda punkter visar berörda planprojekt. 
Befintliga vattenledningar visas som blå streckade linjer och befintliga avloppsledningar visas som röda streckade 
linjer. Nya vattenledningar visas som heldragna blå linjer och nya avloppsledningar visas som röda heldragna linjer. 
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Etapp F 

Etapp F omfattas av följande deletapper: (se även karta i figur 11 på följande sida) 

Etapp F1. Ny VA länk syd-öst. Beroende på skicket på befintlig vattenledning mellan Varekil och 
Svanesund läggs både nytt vatten och avloppssystem, eller endast avloppsledning. Planeras 2031-
2032. 

Etapp F2. Nedläggning av Svanesund ARV. Planeras 2032. 

Etapp F3. VA länk öst. VA länk öst är en förbindelselänk mellan Svanesund och Kåröd. Planeras 
2033-2034. 

Etapp F4. Nytt verksamhetsområde Kastet. Planeras 2034-2035. 

Etapp F5. VA till Kåröd. Planeras 2034-2035. 

Etapp F6. VA till Stillingsön. Planeras 2034-2035. 

Etapp F10. Planprojekt, Svaneunds centrum ca 100 bostäder, centrumutveckling. Planerade 
inkopplingar under perioden 2023-2035. 

Etapp F11. Planprojekt, Svanesund idrott och industri Omfattar industritomter och 
idrottsanläggning. Planerade inkopplingar under perioden 2024-2025. 

Etapp F12. Planprojekt, Västra Änghagen detaljplan. Planerade inkopplingar under perioden 
2020-2025. 
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Etapp F, karta 

 

Figur 11. Markerade blå rutor visar tätbebyggelse som berörs i etappen och röda punkter visar berörda planprojekt. 
Befintliga vattenledningar visas som blå streckade linjer och befintliga avloppsledningar visas som röda streckade 
linjer. Nya vattenledningar visas som heldragna blå linjer och nya avloppsledningar visas som röda heldragna linjer. 
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Etapp G 

Etapp G omfattas av följande deletapper: (se även karta i figur 12 nedan) 

Etapp G1. VA till Norra Vindön. Alternativt endast vatten. Planeras: ej tidsbestämt. 

Etapp G2. Vattenlänk Uddevalla. Planeras: 2017-2018. 

 

Etapp G, karta 

 

 

Figur 12. Markerade blå rutor visar tätbebyggelse som berörs i etappen. Befintliga vattenledningar visas som blå 
streckade linjer och befintliga avloppsledningar visas som röda streckade linjer. Nya vattenledningar visas som 
heldragna blå linjer. 
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Framtida VA-taxor  

Jämförelse studier för om- och utbyggnad av VA anläggningen visar entydigt att det är mest 
kostnadseffektivt att ersätta de mindre reningsverken med överföringsledningar och 
sambehandling i ett stort verk, Ellös ARV. Även om en investering för upprustning av de mindre 
verken är lägre så äts mellanskillnaden snabbt upp av en betydligt högre driftskostnad.  

Nödvändig justering av taxor beräknas bli 1-2% lägre per år för perioden 2019-2035 med den 
tilltänkta VA-utbyggnaden, jämfört med att rusta upp samtliga småverk på Orust. Bedömd 
taxeutveckling i föreslaget alternativ beräknas till 4-6% per år. 

Investeringstakten beräknas för perioden 2019-2035 bli cirka 40-60 mkr per år. För att 
säkerhetställa och prioritera investeringar kommer fortlöpande kostnadsanalyser att göras, vilket 
kan göra att vissa planerade etapper kommer att omprövas.  

Särtaxa 

En utbyggnad av VA inom områden kan enligt Lagen om allmänna vattentjänster finansieras 

genom så kallad särtaxa eftersom kostnaden för att ansluta fastigheterna överstiger den normala 

utbyggnadskostnaden. Särtaxa innebär en förhöjd anläggningsavgift. 

När kostnaden i så kallad beaktansvärd omfattning avviker från de normala utbyggnads-
kostnaderna har kommunen enligt Lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster 31 § rätt att bilda 
ett verksamhetsområde med särtaxa. Avvikelserna skall dessutom bero på särförhållanden 
kopplat till området. Där gäller en specifik särtaxa som räknas fram för just det aktuella området. 
Kommunfullmäktige ska alltid godkänna principerna för särtaxa innan de genomförs.  

Utdrag ur Lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster 

31 § Avgifterna skall bestämmas så att kostnaderna fördelas på de avgiftsskyldiga 

enligt vad som är skäligt och rättvist. Om vattentjänsterna för en viss eller vissa 

fastigheter på grund av särskilda omständigheter medför kostnader som i 

beaktansvärd omfattning avviker från andra fastigheter i verksamhetsområdet, skall 

avgifterna bestämmas med hänsyn till skillnaderna. 

Det finns inga nationella regler för hur mycket större kostnaderna ska vara för att särtaxa ska bli 
aktuellt. I de domar som återfinns från Statens VA-nämnd beträffande särtaxa så finns det saklig 
grund att kostnadsskillnaden för att om utbyggnad av vatten och avlopp avviker med 20 - 30 % 
(se prop. 1995/96:188 s. 14) eller mer än inom ett normalt utbyggnadsområde kan särtaxa nyttjas. 

Komunfullmäktige i Orust kommun beslutade 2016 08 11 § 79 att särtxa kan tas ut om 
kostnaden för utbyggnad är 1,5 gånger (50%) högre än gällande anslutningsavgift. 
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Drift av befintliga verk i väntan på VA-utbyggnad 

Av de totalt sju verken som idag finns så kommer endast ett vara kvar efter planerad VA-
utbyggnad. Verken på sydvästra Orust är tidvis mycket hårt hydraulisk belastade och generellt i 
dåligt skick och då främst det i Mollösund. Kommunens bedömning är dock att verket kan hållas 
i drift tills dess att nedläggning kan verkställas (år 2021-2023). Varekils reningsverk är i ungefär 
samma skick som verken på sydvästra Orust, men belastningen är mycket jämnare. Inget av ovan 
nämnda verk klarar i dagsläget en ökad flödesvolym.  

Insatser för att förlänga livslängden på Tuvesviks reningsverk påbörjades 2015 och förväntas 
slutföras 2017. Efter dessa insatser förväntas verket fungera tillfredsställande tills det planeras att 
läggas ner (2031).  

Svanesunds och Ellös reningsverk är i bra skick, men tidvis hårt hydraulisk belastade.  

Den enskilt viktigaste åtgärden för att säkerhetsställa en tillfredsställande funktion på 
reningsverken tills ombyggnad eller nedläggning kan genomföras är att minska mängden 
ovidkommande vatten in på spillvattennätet.  
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Ovidkommande vatten 

Arbete med att identifiera och åtgärda källor till ovidkommande vatten i spillvattensystemen är 
mycket viktigt för att minska problem med källaröversvämningar, bräddningar och utspädningen 
av vatten till reningsverken. Kostnaden för pumpning och rening av ovidkommande vatten är 
också betydande, särskilt om man räknar över en längre period. Under vissa perioder fylls 
spillvattenförande huvudledningar med ovidkommande vatten, vilket gör att ny bebyggelse inte 
kan anslutas, utan att risken för kapacitetsproblem ökar. Speciellt under tiden fram till dess att 
framtida VA utbyggnad är slutförd kommer detta att begränsa planerade ny exploatering och 
anslutning av nya verksamhetsområden. Nya verksamhetsområden infattande befintliga bostäder 
kommer inte att kunna göras förrän respektive deletapp är slutförd. Anslutningar av ny 
bebyggelse till följd av ny exploateringar kommer endast vara möjlig genom att inläckage av 
motsvarande volym kan reduceras.  

Kartläggning av inläckage har tidigare inte gjorts över hela Orusts VA nät.  Arbeten har istället 
utförts efter direkt behov och genom att man valt ut några specifika delområden. Under 2014-
2016 har delar av Svanesund och Henån kartlagts och delvis åtgärdats.  Det är nödvändigt att 
strukturera och kartlägga helheten för att på så sätt kunna sätta in åtgärder där de gör störst nytta. 
Beräkning av mängden bräddat vatten redovisas årligen i miljörapporten för respektive verk. De 
totala mängderna ovidkommande vatten per område och upptagningsområde per verk kan 
utläsas i Tabell, figur 13 nedan. 

 

Figur 13. Belastning per avloppsreningsverk. 

Arbetet med att åtgärda inläckande vatten kommer att prioriteras som ett delprojekt utöver det 
vanliga arbetet. Projektet förväntas att starta i januari 2017 och slutföras augusti 2018. Delas in i 
tre faser: 

Fas 1.  Fastställande av metod. Test och utprovning av metoder för framtida arbetssätt.  

Fas 2.  Spårning och åtgärdande.  

Fas 3. Överlämnande till drift och underhåll. 
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	1. Inledning 
	Kommunstyrelsen har fattat beslut (2013-10-09, § 274) om att en Vatten- och Avloppsplan (VA-plan) ska tas fram i syfte att upprätthålla en hållbar utveckling av VA-försörjningen i Orust kommun. Planen antogs av kommunfullmäktige under 2017 och skall revideras och kompletteras under perioden 2017-2018 för att därefter revideras under varje mandatperiod.  
	Under arbetet med VA-planen har det framkommit behov av andra styrdokument, undersökning m.m. som skall komplettera VA-planen, men som inte ryms i ramen för detta arbete. 
	Bakgrund och syfte  
	Kommunstyrelsen fattade beslut (2013-10-09, §274) om att en Vatten- och Avloppsplan (VA-plan) ska tas fram i syfte att upprätthålla en hållbar utveckling av VA-försörjningen i Orust kommun. Denna VA-plan är det tredje dokumentet som ingår i kommunens övergripande VA-planering. De två tidigare dokumenten är en VA- översikt, sammanställd under hösten 2013 samt en VA-strategi, antagen av kommunfullmäktige i början av 2016.  Denna VA-plan bygger på de beskrivningar som finns i VA-översikten och på de ställnings
	Syftet med planen är att skapa en tydlig och långsiktig vatten- och avloppsförsörjning i Orust kommun, både inom och utanför nuvarande verksamhetsområde för allmänt VA. Det övergripande målet för arbetet med VA-planeringen är att hanteringen av VA-frågorna ska bidra till att de lokala, regionala och nationella kvalitetsnivåer och mål som finns kan uppnås. Det innebär följande: 
	 
	Diagram
	Figure
	Figure
	Span
	Vattnet som används ska räcka till alla och ha tillräckligt god kvalitet för sitt ändamål.
	Vattnet som används ska räcka till alla och ha tillräckligt god kvalitet för sitt ändamål.


	Figure
	Figure
	Span
	Det ska vara möjligt att bo nära hav och natur, i småskaliga samhällen och på landsbygd, på ett miljöanpassat och säkert sätt utan att skador uppkommer på naturmiljön och egendom.
	Det ska vara möjligt att bo nära hav och natur, i småskaliga samhällen och på landsbygd, på ett miljöanpassat och säkert sätt utan att skador uppkommer på naturmiljön och egendom.


	Figure
	Figure
	Span
	Vattnets naturmiljöer ska vara ekologiskt hållbara, variationsrika och säkrade för framtiden.
	Vattnets naturmiljöer ska vara ekologiskt hållbara, variationsrika och säkrade för framtiden.


	Figure

	VA-planens huvudsakliga fokus är åtgärder för områden med samlad bebyggelse (minst tio hus i närheten av varandra). Inom Orust kommun finns, liksom i många andra kommuner, ett flertal områden i behov av en förändrad VA-struktur. I nulägesanalysen som presenterades i VA-översikten, identifierades de områden som utgörs av en samlad bebyggelse. Dessa områden löper risk för att avloppsanläggningar påverkar dricksvattenbrunnarna, eftersom att de olika anläggningarna är placerade i närheten av varandra. Statusen 
	och/eller avloppsförsörjning i ett större sammanhang med stöd i 6§ i lagen om allmänna vattentjänster (LAV), se nedan.  
	6§ LAV Om det med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön behöver ordnas vattenförsörjning eller avlopp i ett större sammanhang för en viss befintlig eller blivande bebyggelse, skall kommunen  
	• bestämma det verksamhetsområde inom vilket vatten- tjänsten eller vattentjänsterna behöver ordnas, och  
	• bestämma det verksamhetsområde inom vilket vatten- tjänsten eller vattentjänsterna behöver ordnas, och  
	• bestämma det verksamhetsområde inom vilket vatten- tjänsten eller vattentjänsterna behöver ordnas, och  

	• se till att behovet snarast, och så länge behovet finns kvar, tillgodoses i verksamhetsområdet genom en allmän VA-anläggning.  
	• se till att behovet snarast, och så länge behovet finns kvar, tillgodoses i verksamhetsområdet genom en allmän VA-anläggning.  


	I rättspraxis infaller skyldigheten från ca 20-30 hushåll men tolkningen är oklar och även lägre antal hushåll har bedömts utgöra ”§6-områden”.  
	VA-planen omfattar även åtgärder inom nuvarande verksamhetsområde för allmänt VA samt glesbebyggda områden som inte utgör samlad bebyggelse och där enskild VA-försörjning bedöms vara möjlig att lösa på ett tillfredsställande sätt.  
	VA-planens uppbyggnad 
	Ställningstaganden från VA-strategin tillsammans med de förutsättningar som beskrivs i VA-översikten leder tillsammans fram till de åtgärder som presenteras i VA-planen. Åtgärderna syftar till att uppfylla respektive ställningstagande, givet de förutsättningar som utgör nuläget. Åtgärder i VA-planen anges kopplade till respektive ställningstagande i VA-strategin, fördelat i nedanstående kapitel:  
	Kapitel 2 behandlar delvis målsättningar gällande vatten och avlopp samt beskriver det aktuella Bostadsförsörjningsprogrammet.  
	Kapitel 3 om enskilda VA-anläggningar och anslutning till kommunalt VA är mer omfattande än övriga kapitel. Detta eftersom fokus i Orust kommuns VA-plan ligger på åtgärder för områden utanför nuvarande verksamhetsområde, samt behovet av utbyggnad av allmän VA-försörjning. Kapitlet innehåller en förklaring av de olika typområdena för VA-försörjning och på vilka grunder uppdelningen har gjorts. I kapitel 3 behandlas också prioriteringsordning för enskilda avloppsanläggningar och hantering i väntan på en förän
	Kapitel 4 beskriver den allmänna statusen för små avloppsanläggningar samt målsättningar och åtgärder för att förbättra dem.  
	Kapitel 5-7 hanterar åtgärder som föreslås huvudsakligen inom den befintliga allmänna VA-försörjningen och omfattar både verksamhet under normala förhållanden såsom drift och underhåll men också beredskap att agera i händelse av störning i den normala driften.  
	Kapitel 8 och 9 redogör för åtgärder som ska stärka och tydliggöra kommunens organisation kring frågor som rör VA-försörjning och hur kommunikation kring VA-frågor sker både internt i kommunens organisation och externt till invånare i Orust kommun.  
	Kapitel 10 om ekonomi, behandlar bland annat finansieringsfrågor, taxeutveckling och anläggningsavgift.   
	Kapitel 11 om Kretslopp beskriver hur kommunen ska verka för att främja en god kretsloppspotential.  
	Kapitel 12 presenterar den krisplan som ska aktiveras vid vissa typer av störningar i VA-systemet.  Målet med krisplanen är att effektivt hantera en vattenbrist eller störning i vattenförsörjningen i enlighet med livsmedelverkets föreskrifter.  
	Kapitel 13 presenterar utbyggnad och ombyggnad av den allmänna VA anläggningen, det vill säga ledningsnät och VA-verk, utanför samt inom nuvarande verksamhetsområde.  
	I bilaga 1 presenteras den prioriteringsmetod som ligger till grund för bedömning av det behov som finns av anslutning till allmänt VA.   
	I bilaga 2 finns en noggrannare beskrivning av de 20 områden som är högst prioriterade för en förändrad VA-struktur.  
	I bilaga 3 finns den lägesrapport som kan användas vid aktivering av Krisplanen.    
	Ordlista 
	Samlad bebyggelse är ett område där många hus är placerade i närheten av varandra (minst 10-20 hus inom ett begränsat område).  
	VA-anläggning är en anordning för att försörja en fastighet eller bebyggelse med vatten- och avlopp. I begreppet VA-anläggning ingår både ledningar och pumpar för transport av vatten och avlopp, samt anordningar för produktion av dricksvatten och rening av avloppsvatten. 
	Allmän VA-anläggning är en anläggning för försörjning av vatten eller avlopp som kommunen äger eller har rättsligt bestämmande över och som har anordnats för att uppfylla kommunens skyldigheter enligt lagen om allmänna vattentjänster (LAV). De samlade VA-anläggningarna inom en kommuns gränser, för vilka en kommun är huvudman, benämns ”Den allmänna VA-anläggningen”. 
	Enskild VA-anläggning är en anläggning eller annan anordning för försörjning av vatten eller avlopp som kommunen inte äger. Enskilda anläggningar kan finnas för en enskild fastighet, för flera fastigheter tillsammans eller för samfälligheter och föreningar. En enskild VA-anläggning kan avse såväl ledningar som en lokal lösning för produktion av dricksvatten eller rening av avloppsvatten. 
	Utbyggnadsområde är ett område som idag har enskild VA-försörjning och som har behov av en förändrad VA-struktur. Utbyggnadsområden uppstår när kommunen har fattat beslut om anslutning till allmänt VA via avtal eller verksamhetsområde, samt när i tid utbyggnaden ska ske.   
	Utredningsområde är ett område som idag har enskild VA-försörjning och som kan ha behov av en förändrad VA-struktur. Utredning behöver utföras för att visa vilket behov som finns samt vilka möjligheter som finns för att förbättra situationen.  
	Omvandlingsområde är ett fritidshusområde där många väljer att bosätta sig permanent. Det sker en omvandling mot permanentboende. 
	Bevakningsområde är ett område som idag har enskild VA-försörjning och som sannolikt inte har behov av en förändrad VA-struktur. Bevakning av området behövs för att följa om behovet av en förändrad VA-struktur förändras över tid. 
	Enskilt VA-område är ett område som idag har enskild VA-försörjning och som inom överskådlig framtid inte har behov av en förändrad VA-struktur utan kommer att fortsätta ha enskild försörjning.  
	Allmänt VA-område är ett område som idag har tillgång till allmän VA-försörjning, antingen inom ett verksamhetsområde eller via en avtalsanslutning (föreningar, samfälligheter, enskilda fastigheter).  
	Verksamhetsområde är ett av kommunfullmäktige fastställt geografiskt definierat område, inom vilket kommunen är huvudman för vatten- och/eller avloppsförsörjning. Inom verksamhetsområdet gäller kommunal VA-taxa.  
	Avlopp är samlingsnamn för spillvatten, dagvatten samt dränvatten. 
	Dagvatten är ytligt avrinnande regnvatten och smältvatten. 
	Dräneringsvatten (dränvatten) är markvatten och grundvatten som samlas upp och tas omhand i en dräneringsledning. 
	Gemensamhetsanläggning är en enskild VA-anläggning (se ovan) som inrättats för två eller flera fastigheter gemensamt. 
	Huvudman är den som äger en VA-anläggning. 
	Kommunen utgörs av en tjänstemannaorganisation och en politisk organisation. I kommunen finns det kommunala bolaget Stiftelsen Orustbostäder som också ingår i kommunens organisation.  
	Nödvatten är vatten för dryck, matlagning och personlig hygien som distribueras utan att nyttja det ordinarie ledningsnätet. Det kan istället ske med tankar eller tankbilar. 
	Reservvatten är dricksvatten som distribueras via det ordinarie ledningsnätet men från annan produktionsanläggning än den ordinarie. 
	Spillvatten är vatten från hushåll (toalett, bad/dusch, disk och tvätt) och andra verksamheter (industrier, biltvättar och dylikt). 
	Tillskottsvatten/ovidkommande vatten är det vatten som utöver spillvatten finns i spillvattenledningar. Tillskottsvatten kan bestå av anslutet dagvatten, anslutet dräneringsvatten, samt vatten som läcker in från marken om ledningarna inte är täta. Tillskottsvattnets andel kan i många fall vara mycket stor, i extrema fall flera gånger större än mängden spillvatten.  
	 
	 
	  
	Den översiktliga planeringen i Orust Kommun 
	I översiktsplanen 2009 finns flera ställningstaganden för vatten- och avloppsförsörjningen. 
	Vattenförsörjning 
	I översiktsplanen betonas att kommunen ska kunna ge samtliga anslutna abonnenter ett kvalitetsmässigt bra vatten i en omfattning som motsvarar behovet under olika delar av året. Kommunen ska verka för att fler fastigheter kan anslutas till nätet och ska fortsätta arbetet med att närmare kartlägga grundvattensituationen. Vid nylokalisering ska alltid hänsyn tas till näraliggande befintliga vattentäkter och ett områdes möjligheter att täcka behovet av ett konsumtionsvatten av godtagbar kvalitet och kvantitet.
	Avlopp 
	I översiktsplanen framhålls att kapaciteten i kommunens reningsverk ska utvecklas fortlöpande så att planerade utbyggnader och VA-saneringsprojekt kan genomföras på ett, ur miljösynpunkt, godtagbart sätt. Kommunen ska verka för att fler fastigheter ansluts till kommunens reningsverk. 
	I översiktsplanen rekommenderas även att reningsverken i Mollösund, Barrevik och Hälleviksstrand skall så snart det finns ekonomiskt utrymme ersättas av ett nytt gemensamt reningsverk för sydvästra Orust. Denna rekommendation har omprövats och ny lösning är att pumpa avloppsvattnet från Mollösund, Barrevik och Hälleviksstrand till Ellös för behandling i Ellös reningsverk.  
	Det rekommenderas vidare i översiktsplanen att en särskild arbetsgrupp bör tillsättas för att se över VA-situationen i kommunens fritidshusområden och övriga områden med VA-problem. Någon sådan särskild arbetsgrupp finns inte, men dock berörs frågorna i arbetet med VA-plan etc. Detta är nu påbörjat inom ramen för arbetet med kommunens VA-strategi och VA-plan samt i och med den pågående översynen av fritidshusområden. 
	Bostadsförsörjningsprogram 
	Kommunen har nyligen tagit fram ett bostadsförsörjningsprogram. I detta program fastställs riktlinjer bostadsbyggandet inom kommunen. I programmet konstateras att kommunens VA-strategi är direkt avgörande för Orusts samhällsutveckling. Utbyggnaden av kommunalt VA är drivande för var, när och hur områden kan förtätas, byggas ut, eller att medge att fritidshus konverteras till året-runt-bostäder med större byggrätter som följd.  
	Det övergripande målet i bostadsförsörjningsprogrammet är 50 nya bostäder per år i genomsnitt, alltså 500 nya bostäder på 10 år, varav hälften ska utgöras av hyres- och bostadsrätter. Tillskapande av bostäder bör huvudsakligen ske i kommunens tätorter. Henån, Svanesund och Varekil har högsta prioritet. Slussen är det enda område utanför tätorterna där ny sammanhållen bebyggelse ska planeras på kort sikt. På längre sikt bör också kommunen verka för att en del fritidshusområden omvandlas till året-runt-boende
	I bostadsförsörjningsprogrammet betonas att det är viktigt att kommunens VA-planering inte blir styrande över övrig samhällsplanering utan att den, tillsammans med slutsatserna i bostadsförsörjningsprogrammet, samspelar på ett tydligt sätt med varandra för att uppnå en effektiv samhällsbyggnad. Effekterna kan annars bli väldigt dyra. VA-lagstiftningen och kommunernas ansvar däri följs upp av Länsstyrelsen och detta kan på sikt komma att leda till 
	statliga krav på utbyggnad av VA inom vissa områden som idag saknar kommunalt VA. Ett uppfyllande av det mål om utbyggnadstakt som kommunfullmäktige har beslutat om är helt avhängigt av att utbyggnaden av VA går i samklang med detta 
	Pågående planuppdrag inom Orust kommun 
	På nästkommande sida visas de pågående planuppdrag(juni 2016) som för närvarande pågår eller skall startas upp under 2016. 
	  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Figur 1. Översikt planuppdrag.  
	Figur 1. Översikt planuppdrag.  
	Figure

	2. Enskilda VA – anläggningar och anslutning till kommunalt VA 
	I kapitlet redovisas hur Orust kommun ska hantera VA-frågor inom samlad bebyggelse. Även inventering i spridd bebyggelse, hantering av bygglov och förhandsbesked samt åtgärder redovisas i kapitlet  
	Behov av förändrad VA-struktur 
	I VA-översikten anges 57 områden i kommunen som utgörs av samlad bebyggelse och som idag har enskild VA-försörjning. Dessa 57 områden har bedömts utifrån behov av förändrad VA-struktur. Bedömningen grundas på miljö- och/eller hälsomässiga förutsättningar att uppnå en tillfredsställande VA-försörjning. 7 av de 57 områdena bedöms inom en överskådlig framtid inte vara i behov av en förändrad VA-struktur utan kommer att fortsätta ha enskild försörjning. Detta så länge förutsättningarna inte ändras till följd av
	Motiven till att ett område inte bedöms vara i behov av en förändrad VA-struktur är en sammanvägning där ett eller flera av följande kriterier uppfylls:  
	• Området har en sådan karaktär att omhändertagande av avlopp kan lösas enskilt även i framtiden till följd av exempelvis få fastigheter, gynnsamma geologiska förhållanden, stora tomter eller stora avstånd mellan tomterna.   
	• Området har en sådan karaktär att omhändertagande av avlopp kan lösas enskilt även i framtiden till följd av exempelvis få fastigheter, gynnsamma geologiska förhållanden, stora tomter eller stora avstånd mellan tomterna.   
	• Området har en sådan karaktär att omhändertagande av avlopp kan lösas enskilt även i framtiden till följd av exempelvis få fastigheter, gynnsamma geologiska förhållanden, stora tomter eller stora avstånd mellan tomterna.   

	• Området har gemensamt omhändertagande av avlopp.   
	• Området har gemensamt omhändertagande av avlopp.   

	• Området har anslutning till allmän vattenförsörjning eller en gemensam lokal anläggning för vattenförsörjning.  
	• Området har anslutning till allmän vattenförsörjning eller en gemensam lokal anläggning för vattenförsörjning.  


	Åtgärder för områden med tillfredställande VA-struktur samt områden med enskild VA-försörjning utanför samlad bebyggelse beskrivs i kapitel 3.11 och 3.12.  
	Av de 57 områdena bedöms 50 områden ha sådan karaktär att ovanstående kriterier inte är uppfyllda. Dessa områden kan ha behov av en förändrad VA-struktur i hela eller delar av området. I figur 2 på följande sida redovisas alla områden med samlad bebyggelse.  
	 
	Figure
	Figur 2. Områden med samlad bebyggelse (F =antal fastigheter, RO = rekommenderad rangordning för åtgärd). 
	Modell för bedömning av behov 
	De 50 områden som bedöms vara i behov av en förändrad VA-struktur har analyserats med hänsyn till aspekter kopplade till samhälle, miljö och hälsa. Detta för att kommunen ska kunna se i vilka områden en förändrad VA-struktur är mest angeläget och få en grund för prioritering av anslutning till allmän VA-försörjningen. Behovsanalysen har gjorts med hjälp av en prioriteringsmodell framtagen för detta ändamål. Modellen beskrivs i sin helhet i bilaga 1. Utifrån resultatet från modellen delas de 50 områdena som 
	I tabell 1 på följande sida redovisas resultatet från behovsanalysen. 
	Resultatet från prioriteringsmodellen visar var i kommunen behovet av en förändrad VA-struktur, i enskilda områden eller i grupper av områden, är som störst. Kommunen drar slutsatsen att områden med hög prioriteringspoäng bör åtgärdas först. För de områden som har prioriteringsordning 1-20 finns en närmare beskrivning i bilaga 2.   
	Åtgärder kan bestå i anslutning till verksamhetsområde för allmänt VA, gemensamma VA-anläggningar inom området med eller utan anslutning till allmänt VA eller fortsatt men förbättrad enskilda VA-anläggningar. Vid planeringen av utformningen av VA-utbyggnaden har sammanvägning gjorts av prioriteringsmodellen, ekonomi och miljövinster.  
	Tabell 1. Behovsprioritering av områden med samlad bebyggelse och i behov av förändrad VA-struktur. 
	 
	Figure
	 
	  
	Utbyggnadsområden 
	Utbyggnadsområde är ett område som idag har enskild VA-försörjning och som har behov av en förändrad VA-struktur. Utbyggnadsområden uppstår när kommunen har fattat beslut om anslutning till allmänt VA via avtal eller verksamhetsområde, samt när i tid utbyggnaden ska ske. Inrättande av kommunalt verksamhetsområde för vatten och avlopp skall prioriteras före så kallade avtalsområden.  
	För att skapa en prioriteringsordning mellan de områden som utgör utbyggnadsområden, bedöms för dessa områden även möjlighet för anslutning till allmänt VA. Urvalet för utbyggnadsområden har gjorts enligt följande kriterier där samtliga ska vara uppfyllda:  
	• hög rangordning i behovsprioriteringen  
	• hög rangordning i behovsprioriteringen  
	• hög rangordning i behovsprioriteringen  

	• antalet hushåll är 25 eller fler  
	• antalet hushåll är 25 eller fler  

	• hög andel permanentboende, 50 procent eller fler  
	• hög andel permanentboende, 50 procent eller fler  

	• goda möjligheter till anslutning till befintliga reningsverk via ledning i utbyggnadsstråk  
	• goda möjligheter till anslutning till befintliga reningsverk via ledning i utbyggnadsstråk  

	• inte aktuellt med lokala lösningar 
	• inte aktuellt med lokala lösningar 


	Prioriteringen kan förändras efter behov att tillgodose önskvärd utveckling av specifika områden för exempelvis företagsetableringar eller bebyggelseutveckling. För respektive utbyggnadsområde anges när i tid VA-utbyggnad kan bli aktuell och en uppskattning av kostnaden för att ansluta området. Se tabell 2 nedan. Numreringen av utbyggnadsområden hänvisar till tabellen över områden med samlad bebyggelse. Kommunen kan även ha ansvar att säkerställa förbättrad VA-struktur genom anslutning till verksamhetsområd
	Tabell 2. Prioriteringsordning för Utbyggnadsområden inklusive tidplan och kostnadsbedömning för VA-utbyggnad. Tid anger ungefärlig byggstart, detaljprojektering sker före. 
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	Utredningsområde 
	Utredningsområde är ett område som idag har enskild VA-försörjning och som kan ha behov av en förändrad VA-struktur. En utredning behövs för att visa vilka behov som finns samt vilka möjligheter som finns för att förbättra situationen. Utredningsområdena finns presenterade i tabell 3, utan prioriteringsordning. Numreringen hänvisar till tabellen över områden med samlad bebyggelse.  
	Ofta krävs också en utredning för att påvisa om de miljö- och/eller hälsomässiga förhållandena är sådana att det finns ett kommunalt ansvar att ordna en förändrad VA-struktur genom anslutning till verksamhetsområde för allmänt VA. Utredningar som genomförs kan visa att tillfredsställande VA-försörjning i ett område helt eller delvis går att uppnå med enskilda eller gemensamma VA-anläggningar som inte ansluts till den allmänna VA-anläggningen. 
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	* Områden som tillhör fler än ett typområde. 
	* Områden som tillhör fler än ett typområde. 
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	Bevakningsområden 
	Bevakningsområde är ett område som idag har enskild VA-försörjning och som sannolikt inte har behov av en förändrad VA-struktur. Bevakning av området behövs för att följa om behovet av en förändrad VA-struktur förändras över tid. Sker betydande förändringar över området behöver nya bedömningar och avvägningar göras för att bedöma om enskild VA-försörjning kan ske fortsatt eller om det uppkommit behov av anslutning till allmänt VA. Bevakningsområdena finns presenterade i tabell 4, utan prioriteringsordning. 
	Tabell 4. Lista över bevakningsområden sorterad efter inventeringsordning. 
	Table
	TR
	TD
	Span
	Bevakningsområde  

	TD
	Span
	Kommentar 


	TR
	TD
	Span
	3. Sörgraven 

	TD
	Span
	 


	TR
	TD
	Span
	4. Söbben Norra 

	TD
	Span
	 

	Span

	TR
	TD
	Span
	5. Söbben Södra  

	TD
	Span
	Begränsad omvandling till årshus  

	Span

	TR
	TD
	Span
	6. Nöteviken* 

	TD
	Span
	Vissa fastigheter i Bevakningsområden 

	Span

	TR
	TD
	Span
	7. Svineviken* 

	TD
	Span
	 

	Span

	TR
	TD
	Span
	17. Sörbo 

	TD
	Span
	Begränsad omvandling till årshus  

	Span

	TR
	TD
	Span
	18. Lavön 

	TD
	Span
	 

	Span

	TR
	TD
	Span
	23. Röd Väst* 

	TD
	Span
	Enskilda avlopp för fastigheter i Bevakningsområde Kommunalt vatten för fastigheter i Allmänt VA-område  

	Span

	TR
	TD
	Span
	28. Brevik* 

	TD
	Span
	Inga större förändringar. Egna vattentäkter och avlopp  

	Span

	TR
	TD
	Span
	31. Kärreberg* 

	TD
	Span
	Samfällt vatten-/bdt-avlopp. Begränsade utveckl. förändringar  

	Span

	TR
	TD
	Span
	44. Höggeröd-Åskalla 

	TD
	Span
	 

	Span


	   
	* Områden som tillhör fler än ett typområde. 
	* Områden som tillhör fler än ett typområde. 
	 
	Figure

	  
	Omvandlingsområde 
	Omvandlingsområde är ett fritidshusområde där många väljer att bosätta sig permanent. Det sker en omvandling mot permanentboende.  
	Med utgångspunkt i kommunens översiktsplan och bostadsförsörjningsprogram har förvaltningen getts i uppdrag utreda förutsättningarna för ändring av detaljplan för att möjliggöra ökat helårsboende inom utvalda fritidshusområden. Urvalet baseras på en sammanvägd bedömning av närhet till service och kommunikationer, bebyggelsetryck men också på förutsättningar för VA-utbyggnad och behov VA-sanering.  
	Under en förstudie hösten 2020 har konstaterats att nästan samtliga fritidshusområden kräver utbyggnad av kommunalt VA för att klara de krav som ställs utifrån miljökvalitetsnormer vid utökning av byggrätter. Detta gör att förutsättningarna för utbyggnad av VA har stor påverkan på planändringarnas genomförbarhet.  
	För planändringar som kräver kommunal VA utbyggnad tas lämpligen beslut om verksamhetsområde före eller i samband med beslut om planstart, då kommunen måste kunna styrka i planen att VA-frågan kan lösas på ett tillfredsställande sätt.  
	Under våren 2021 har ändring av fem fritidshusplaner startats upp, varav tre föranleddes av beslut om utökat verksamhetsområde. Nya beslut om VA-investeringar kan komma att krävas vid uppstart av fler ändringsplaner.  
	Enskilt VA-område 
	Enskilt VA-område är ett område som idag har enskild VA-försörjning och som inom överskådlig framtid inte har behov av en förändrad VA-struktur utan kommer att fortsätta ha enskild försörjning. De enskilda VA-områdena presenteras i tabell 5, där numreringen hänvisar till tabellen över områden med samlad bebyggelse. 
	Tabell 5. Lista över enskilda VA-områden. 
	Table
	TR
	TD
	Span
	Enskilt VA-område  

	TD
	Span
	Kommentar 


	TR
	TD
	Span
	16. Grönvik 

	TD
	Span
	 

	Span

	TR
	TD
	Span
	28. Brevik* 

	TD
	Span
	Inga större förändringar. Egna vattentäkter och avlopp  

	Span

	TR
	TD
	Span
	31. Kärreberg*  

	TD
	Span
	Samfällt vatten-/bdt-avlopp. Begränsade utveckl. förändringar  

	Span

	TR
	TD
	Span
	35. Trätte* 

	TD
	Span
	Inkl. anslutande Burås Grengård med kommunalt vatten 

	Span

	TR
	TD
	Span
	46. Väster om Töllås* 

	TD
	Span
	 

	Span

	TR
	TD
	Span
	47. Tvet-Hogen* 

	TD
	Span
	Avser avlopp. Betr vatten, se utredningsområde 

	Span

	TR
	TD
	Span
	48. Tvet-Tegneby* 

	TD
	Span
	Avser avlopp. Betr vatten, se utredningsområde 

	Span

	TR
	TD
	Span
	57. Hårleby* 

	TD
	Span
	Avser avlopp. Betr vatten, se utredningsområde 

	Span


	  
	* Områden som tillhör fler än ett typområde. 
	* Områden som tillhör fler än ett typområde. 
	 
	Figure

	Allmänt VA-område 
	Allmänt VA-område är ett område som idag har tillgång till allmän VA-försörjning, antingen inom ett verksamhetsområde eller via en avtalsanslutning (föreningar, samfälligheter, enskilda fastigheter). I nedanstående karta, figur 3, presenteras de områden som idag tillhör typen allmänt VA-område. 
	Figure
	Figur 3. Områdesindelning för allmänna VA-områden. 
	Samlad bebyggelse i väntan på förändrad VA-truktur 
	Allmänna förhållningssätt:  
	• Vid förfrågningar om avlopp och bygglov/förhandsbesked inom identifierade områden ska fastighetsägaren så fort som möjligt meddelas de planer som finns för vatten och avlopp inom området. 
	• Vid förfrågningar om avlopp och bygglov/förhandsbesked inom identifierade områden ska fastighetsägaren så fort som möjligt meddelas de planer som finns för vatten och avlopp inom området. 
	• Vid förfrågningar om avlopp och bygglov/förhandsbesked inom identifierade områden ska fastighetsägaren så fort som möjligt meddelas de planer som finns för vatten och avlopp inom området. 

	• Inom utbyggnadsområden och utredningsområden kommer inventering av befintliga avloppsanläggningar inte att prioriteras innan VA är utbyggt eller en VA-utredning finns som visar på ett behov av inventering. 
	• Inom utbyggnadsområden och utredningsområden kommer inventering av befintliga avloppsanläggningar inte att prioriteras innan VA är utbyggt eller en VA-utredning finns som visar på ett behov av inventering. 


	 
	  
	Tillbyggnad av bostadshus 
	Tillbyggnad av bostadshus kan ge ett ökat brukande vilket kan innebära ökat upptag av dricksvatten och ökat utsläpp av avloppsvatten. Om huset har en bristfällig avloppsanläggning ökar risken för påverkan på närbelägna dricksvattentäkter (egen och grannarnas). Saknar bostadshuset vattenbrunn och/eller avloppsanläggning höjs ofta VA-standarden vid ombyggnad. Det är viktigt att kommuninvånarna vid tillbyggnad inom samlad bebyggelse direkt får information om vad som gäller avseende vatten och avlopp för den fa
	Bygglov som byggnadsavdelningen bedömer kan ge ökade avloppsutsläpp ska skickas på remiss till miljöavdelningen. Miljöavdelningen kontrollerar om: 
	• Tillfredställande dricksvattenförsörjning med avseende på risk för påverkan från avloppsanläggningar finns eller kan anordnas. 
	• Tillfredställande dricksvattenförsörjning med avseende på risk för påverkan från avloppsanläggningar finns eller kan anordnas. 
	• Tillfredställande dricksvattenförsörjning med avseende på risk för påverkan från avloppsanläggningar finns eller kan anordnas. 

	• Omhändertagande av avloppsvatten görs eller kan göras på ett godtagbart sätt med hänsyn till skydd av närliggande befintliga och tillkommande vattentäkter 
	• Omhändertagande av avloppsvatten görs eller kan göras på ett godtagbart sätt med hänsyn till skydd av närliggande befintliga och tillkommande vattentäkter 


	Om tillbyggnaden ger en ökad mängd dagvatten till exempel på grund av ökad takyta ska byggnadsavdelningen pröva om det finns en möjlig lösning för dagvattenhantering utan att påverka omkringliggande fastigheter genom till exempel försumpning. 
	Tillstånd för ny avloppsanläggning 
	Vid tillstånd för ny avloppsanläggning inom samlad bebyggelse ska tillstånd endast ges under förutsättning att:  
	• Omhändertagande av avlopp kan göras på ett godtagbart sätt med hänsyn till skydd och närliggande befintliga och tillkommande vattentäkter 
	• Omhändertagande av avlopp kan göras på ett godtagbart sätt med hänsyn till skydd och närliggande befintliga och tillkommande vattentäkter 
	• Omhändertagande av avlopp kan göras på ett godtagbart sätt med hänsyn till skydd och närliggande befintliga och tillkommande vattentäkter 

	• Avloppsanläggningen inte försämrar hela områdets möjligheter till en hållbar VA-lösning. 
	• Avloppsanläggningen inte försämrar hela områdets möjligheter till en hållbar VA-lösning. 


	Vid tillstånd för nytt avlopp inom utbyggnadsområden kan lägre krav ställas på skyddsnivå för miljöskydd. Motivet är att avloppsanläggningen snart kommer att bytas ut och att den extra kostnad som tillförs fastighetsägaren för extra fosforrening inte är skälig på grund av den korta tidsperiod anläggningen ska nyttjas. Tillräckliga krav med avseende på hälsoskydd (smittskydd) ska alltid ställas. Om lägre krav ställs på fosforrening ska tillståndet tidsbegränsas till två år efter planerad utbyggnad. 
	Behov av remisser 
	För att få ett bättre underlag för beslut i de ärenden rörande förhandsbesked/bygglov/tillstånd enskilda avlopp som hanteras hos sektor miljö- och bygg behöver underlag inhämtas från berörda instanser såväl inom som utom kommunens organisation. Nedan framgår i vilka ärenden som olika remissinstanser bör ges möjlighet att yttra sig innan beslut fattas.  
	Verksamheten för samhällsutveckling:  
	• Bygglov som kan ge ökat avloppsutsläpp inom utbyggnadsområden 
	• Bygglov som kan ge ökat avloppsutsläpp inom utbyggnadsområden 
	• Bygglov som kan ge ökat avloppsutsläpp inom utbyggnadsområden 

	• Förhandsbesked inom utbyggnadsområden. 
	• Förhandsbesked inom utbyggnadsområden. 

	• Tillståndsansökningar för avloppsanläggning inom utbyggnadsområden. 
	• Tillståndsansökningar för avloppsanläggning inom utbyggnadsområden. 

	• Tillståndsansökningar om gemensamhetsanläggningar för avlopp inom samlad bebyggelse. 
	• Tillståndsansökningar om gemensamhetsanläggningar för avlopp inom samlad bebyggelse. 


	• Bygglov/förhandsbesked inom områden med gemensamhetsanläggningar för vatten och/eller avlopp som leds till allmänt VA-system. 
	• Bygglov/förhandsbesked inom områden med gemensamhetsanläggningar för vatten och/eller avlopp som leds till allmänt VA-system. 
	• Bygglov/förhandsbesked inom områden med gemensamhetsanläggningar för vatten och/eller avlopp som leds till allmänt VA-system. 


	Miljöavdelningen:  
	• Bygglov inom samlad bebyggelse som byggnadsavdelningen bedömer kan ge ökade avloppsutsläpp. 
	• Bygglov inom samlad bebyggelse som byggnadsavdelningen bedömer kan ge ökade avloppsutsläpp. 
	• Bygglov inom samlad bebyggelse som byggnadsavdelningen bedömer kan ge ökade avloppsutsläpp. 

	• Förhandsbesked eller bygglov1 för nybyggnation av hus som behöver vatten och avloppsförsörjning och som ligger utanför verksamhetsområde för allmänt VA. 
	• Förhandsbesked eller bygglov1 för nybyggnation av hus som behöver vatten och avloppsförsörjning och som ligger utanför verksamhetsområde för allmänt VA. 

	• Bygglov/förhandsbesked inom områden som har gemensamhetsanläggningar för vatten och/ eller avloppsförsörjning. 
	• Bygglov/förhandsbesked inom områden som har gemensamhetsanläggningar för vatten och/ eller avloppsförsörjning. 


	1 Gäller då bygglov ej föregås av förhandsbesked där behov av vatten – och avloppsförsörjning har beaktas.  
	1 Gäller då bygglov ej föregås av förhandsbesked där behov av vatten – och avloppsförsörjning har beaktas.  

	Styrelsen för gemensamhetsanläggningen:  
	• Bygglov/förhandsbesked inom områden som har gemensamhetsanläggningar för vatten- och/eller avloppsförsörjning. 
	• Bygglov/förhandsbesked inom områden som har gemensamhetsanläggningar för vatten- och/eller avloppsförsörjning. 
	• Bygglov/förhandsbesked inom områden som har gemensamhetsanläggningar för vatten- och/eller avloppsförsörjning. 


	   
	Inventering av små avloppsanläggningar 
	Inventering av små avloppsanläggningar är en viktig åtgärd i syfte att minska risk för påverkan på människors hälsa och miljön. Inventeringen sker enligt en prioritering som baseras på nedanstående kriterier. På detta sätt förutser kommunen att uppnå minskade utsläpp av näringsämnen och minskad risk för smittspridning från små avlopp på kortas möjliga tid. 
	• Typ av avloppsanläggning. 
	• Typ av avloppsanläggning. 
	• Typ av avloppsanläggning. 

	• Områdets känslighet. 
	• Områdets känslighet. 


	Prioritering utifrån typ av avloppsanläggning 
	För att få den största nyttan för miljö och hälsa behöver de typer av avloppsanläggningar som utgör störst risk för påverkan prioriteras först för inventering. Vilka typer av avloppsanläggningar som bedöms utgöra den största risken visas i tabell 6, där prio 1-3 bedöms ha den största miljö- och hälsopåverkan, medan prio 4-7 har en mindre påverkan. 
	Prioritering utifrån områdets känslighet 
	Orust kommun är omgivet av känsliga vattenområden. Som medlem i EU har Sverige krav på sig att våra vattenmiljöer ska ha bra kvalitet. Alla vattenområden som omger Orust saknar bra kvalitet och så kallad god ekologisk status. EU:s ramdirektiv för vatten ställer krav på att alla vattenområden senast 2020, skall nå minst god ekologisk och kemisk status. För att kunna uppnå 
	god ekologisk status har kommunerna fått direktiv att ställa höga krav på små avlopp som riskerar att bidra till att ett vattenområde inte uppnår god status innan 2020.  
	Förutom ett vattenområdes klassning enligt vattendirektivet, tas även hänsyn till andra faktorer som till exempel Natura 2000 områden, naturreservat eller annan identifierad skyddsvärd miljö.  Inventering av avloppsanläggningar prioriteras inom de vattenområden med sämst statusklassning enligt vattendirektivet. 
	Avloppsanläggningar inom vattenskyddsområden prioriteras ur hälsoskyddssynpunkt då de kan påverka kvaliteten i vattentäkterna.  
	Samlad bebyggelse prioriteras ur hälsoskyddssynpunkt då enskilda avloppsanläggningar riskerar att påverka kvaliteten i närbelägna vattentäkter. Ovanstående prioriteringsordning avseende områdets känslighet beaktar både miljö- och hälsoskyddsaspekter. Framtida inventeringar genomförs med syfte att åtgärda de mest känsliga områdena först. 
	 
	Tabell 6. Avloppsanläggningar som ska prioriteras vid inventering.  
	Table
	TR
	TD
	Span
	Prio 

	TD
	Span
	Typ av avloppsanläggning2 


	TR
	TD
	Span
	1 

	TD
	Span
	Avlopp för permanenthushåll med direktutsläpp eller endast slamavskiljare. 


	TR
	TD
	Span
	2 

	TD
	Span
	Avlopp för permanenthushåll med WC utan tillstånd 

	Span

	TR
	TD
	Span
	3 

	TD
	Span
	Avlopp inom samlad bebyggelse (permanent och fritidshus samt gemensamhetsanläggningar) 

	Span

	TR
	TD
	Span
	4 

	TD
	Span
	Avlopp för fritidshus med WC utan tillstånd 

	Span

	TR
	TD
	Span
	5 

	TD
	Span
	Avloppsanläggningar med tillstånd WC (permanent- och fritidshus)  

	Span

	TR
	TD
	Span
	6 

	TD
	Span
	BDT anläggningar utan anmälan (permanent- och fritidshus)  

	Span

	TR
	TD
	Span
	7 

	TD
	Span
	BDT- anläggningar med anmälan (permanent och fritidshus) 

	Span


	2Avlopp från företag bedöms efter sin nyttjandegrad som antingen permanenthus eller fritidshus.  
	2Avlopp från företag bedöms efter sin nyttjandegrad som antingen permanenthus eller fritidshus.  

	 
	  
	Inventering av olika typer av områden 
	Behovet av inventering är olika mellan spridd bebyggelse och för olika typer av samlad bebyggelse. För spridd bebyggelse är miljöpåverkan den största påverkansfaktorn medan det inom samlad bebyggelse även är en risk för hälsopåverkan genom många närliggande dricksvattentäkter. Vid inventering inom de olika typerna av samlad bebyggelse behöver även avvägningar göras om det finns behov av gemensam avloppsanläggning. Inventering sker därför på olika sätt inom de olika områdena.  
	Spridd bebyggelse - Enbart avloppsanläggningar enligt prio 1-3 inventeras i nuläget för att snabbt minska den totala miljöpåverkan. Inventering av prio 4-7 sker efter att all annan inventering enligt planen är utförd.  
	Samlad bebyggelse med tillfredställande VA-struktur – Alla avloppsanläggningar (prio 1-7) inventeras för att minska miljöpåverkan men även minska risken för påverkan mellan dricksvatten- täkter.   
	Bevakningsområden – Alla avloppsanläggningar (prio 1-7) inventeras. Innan föreläggande om åtgärd utför tillsynsmyndigheten en bedömning om det finns ett behov av gemensamma avloppslösningar (förstudie). I de fall behovet visar sig finnas i ett större område behandlas området som ett utredningsområde. Visar förstudien att behovet inte finns i ett större område ställs krav på åtgärdande av avloppsanläggningen vilket kan utgöras av en enskild avloppsanläggning eller mindre gemensamma anläggningar. Kommunens mö
	Utredningsområden – Ingen platsinventering genomförs innan utredning påbörjas. Själva utredningen kan dock innehålla en inventering. Utredningen kan resultera i att området eller delar av området bedöms ha en tillfredställande VA-struktur eller utgör ett bevakningsområde. Fortsatt inventering sker då i enlighet med principen för dessa områden.  
	Utbyggnadsområden – Ingen inventering genomförs innan VA-utbyggnad påbörjas. Efter utbyggnad ska en inventering göras för eventuella fastigheter som inte har anslutit sig till allmänt avloppssystem.  
	Grundvattenförekomster och grundvattentäkter – Alla avloppsanläggningar ska inventeras (prio 1-7) för att bibehålla god grundvattenkvalitet. 
	 
	  
	Åtgärder enskilda VA-anläggningar och anslutning till kommunalt VA 
	Nedan följer Orust kommuns ställningstaganden för enskilda VA-anläggningar och anslutning till kommunalt VA samt vilka åtgärder som kopplas till respektive ställningstagande. Under tidigare delar av kapitel 3 återfinns information om vilka områden som berörs av respektive åtgärd, vilken prioriteringsordning som föreslås och även tidsperiod för genomförande.  
	S 1. Standarden på enskilda VA-anläggningar ska vara känd av såväl tillsynsmyndighet som av berörda fastighetsägare.   
	Åtgärder:  
	1. Digital registeruppbyggnad av enskilda avlopp kopplat till GIS samt skapa möjlighet att se vilka fastigheter som har kommunalt VA. 
	1. Digital registeruppbyggnad av enskilda avlopp kopplat till GIS samt skapa möjlighet att se vilka fastigheter som har kommunalt VA. 
	1. Digital registeruppbyggnad av enskilda avlopp kopplat till GIS samt skapa möjlighet att se vilka fastigheter som har kommunalt VA. 

	2. Insatser för att stärka kommuninvånarnas kunskap om och engagemang för vattenmiljön. 
	2. Insatser för att stärka kommuninvånarnas kunskap om och engagemang för vattenmiljön. 

	3. VA-utredning för utredningsområden. 
	3. VA-utredning för utredningsområden. 

	4. Förstudie och tillsyn genom inventering för bevakningsområde. 
	4. Förstudie och tillsyn genom inventering för bevakningsområde. 

	5. Tillsyn enligt miljöbalken genom inventering av övriga enskilda VA-anläggningar.   
	5. Tillsyn enligt miljöbalken genom inventering av övriga enskilda VA-anläggningar.   


	S 2. Byggnation på landsbygden ska beakta säkerställande av en långsiktigt hållbar VA-försörjning, med hänsyn till hälsa, miljö och ekonomi.   
	Åtgärder:  
	 Implementering av VA-planens förhållningssätt för hantering av förhandsbesked, bygglov. 
	 Implementering av VA-planens förhållningssätt för hantering av förhandsbesked, bygglov. 
	 Implementering av VA-planens förhållningssätt för hantering av förhandsbesked, bygglov. 


	S 3. Möjligheten att anordna gemensamhetsanläggningar ska beaktas i förhandsbesked/bygglov vid byggnation av tre eller fler bostadshus vid samma tillfälle.   
	När anslutning till den allmänna VA-anläggningen är aktuell, ska den i första hand ske genom att verksamhetsområde bildas. Anslutningsförutsättningar, bland annat inlösen av befintliga VA anläggningar, följer i dessa fall Lagen om allmänna vattentjänster (2006:412). I andra hand ska avtalsanslutning göras. Avtalet kan tecknas med en ekonomisk förening, en samfällighet eller en privatperson. Kommunen ska vid avtalsanslutning ha inflytande över anläggningens utformning och skötsel. 
	Åtgärder:  
	1. Implementering av VA-planens förhållningssätt för hantering av förhandsbesked, bygglov och tillstånd för avloppsanläggningar.   
	1. Implementering av VA-planens förhållningssätt för hantering av förhandsbesked, bygglov och tillstånd för avloppsanläggningar.   
	1. Implementering av VA-planens förhållningssätt för hantering av förhandsbesked, bygglov och tillstånd för avloppsanläggningar.   

	2. Se över behovet av stöd vid anläggande av gemensamhetsanläggningar. 
	2. Se över behovet av stöd vid anläggande av gemensamhetsanläggningar. 

	3. Ta fram en dokumenterad rutin för avtalsskrivning med föreningar och privatperson. 
	3. Ta fram en dokumenterad rutin för avtalsskrivning med föreningar och privatperson. 


	S 4. För varje område där det är aktuellt att se över dagens VA-lösningar ska både alternativa lokala lösningar och anslutning till allmän VA-försörjning utredas. Det ska finnas tydliga prioriteringsgrunder, utifrån behov och möjligheter, som ligger till grund för om områden ska eller inte ska anslutas till allmän VA-försörjning.  
	Åtgärder:  
	1. Ta fram prioriteringsgrunder för utredningen.  
	1. Ta fram prioriteringsgrunder för utredningen.  
	1. Ta fram prioriteringsgrunder för utredningen.  

	2. Bestämma kriterier för innehållet i en VA-utredning och förstudie.  
	2. Bestämma kriterier för innehållet i en VA-utredning och förstudie.  


	3. VA-utredning/förstudie i enlighet med kriterierna.  
	3. VA-utredning/förstudie i enlighet med kriterierna.  
	3. VA-utredning/förstudie i enlighet med kriterierna.  


	S 5. Kommunen ska ha en aktiv roll i processen inför avtalsanslutning av ekonomisk förening, en samfällighet eller en fastighet till allmän VA-försörjning. 
	Åtgärder:  
	• Ta fram en dokumenterad rutin för rådgivning till föreningar eller områden där föreningar kan komma att bildas.   
	• Ta fram en dokumenterad rutin för rådgivning till föreningar eller områden där föreningar kan komma att bildas.   
	• Ta fram en dokumenterad rutin för rådgivning till föreningar eller områden där föreningar kan komma att bildas.   

	• Ta fram kommunikationsmaterial till avtalsanslutning och informera berörda på lämpliga sätt. 
	• Ta fram kommunikationsmaterial till avtalsanslutning och informera berörda på lämpliga sätt. 

	• Gemensam rådgivning från berörda delar av kommunen till intresserade föreningar. 
	• Gemensam rådgivning från berörda delar av kommunen till intresserade föreningar. 


	S 6. Vid avtalsanslutning ska kommunen, utifrån behovet (miljö, hälsa, samhälle) i det aktuella området, avtala hur stor andel av berörda fastigheter som minst behöver anslutas och ett datum då anslutningarna ska vara utförda.  
	Åtgärder:  
	1. Ta fram en dokumenterad rutin för avtalsskrivning med föreningar och privatperson. 
	1. Ta fram en dokumenterad rutin för avtalsskrivning med föreningar och privatperson. 
	1. Ta fram en dokumenterad rutin för avtalsskrivning med föreningar och privatperson. 

	2. Ta fram kommunikationsmaterial till avtalsanslutning och informera berörda på lämpliga sätt. 
	2. Ta fram kommunikationsmaterial till avtalsanslutning och informera berörda på lämpliga sätt. 


	S 7. VA-utbyggnad i område som ansluts till allmänt VA bör dimensioneras så att all befintlig och planerad bebyggelse kan anslutas. 
	Åtgärder:  
	 Inkludera i kommunens rådgivning till föreningar.  
	 Inkludera i kommunens rådgivning till föreningar.  
	 Inkludera i kommunens rådgivning till föreningar.  


	S 8. Inom utbyggnadsområden och utredningsområden ska det vara tydligt för den enskilde vilka krav kommunen ställer på avloppsanläggningar i väntan på förändrad VA-struktur. Kraven ska beakta när i tid en förändrad VA-struktur planeras, vilken status befintlig anläggning har och vilket behov som finns på fastigheten. 
	Åtgärder:  
	1. Gör en bedömning för respektive utbyggnadsområde och utredningsområde om vad som ska gälla.  
	1. Gör en bedömning för respektive utbyggnadsområde och utredningsområde om vad som ska gälla.  
	1. Gör en bedömning för respektive utbyggnadsområde och utredningsområde om vad som ska gälla.  

	2. Ta fram ett avtal som reglerar vad som gäller i väntan på eventuellt förändrad VA-struktur. 
	2. Ta fram ett avtal som reglerar vad som gäller i väntan på eventuellt förändrad VA-struktur. 

	3. Ta fram kommunikationsmaterial och informera berörda på lämpliga sätt.  
	3. Ta fram kommunikationsmaterial och informera berörda på lämpliga sätt.  


	S 9. Det ska finnas en långsiktigt hållbar och kretsloppsanpassad hantering av slamfraktionen från enskilda avloppsanläggningar.  
	Åtgärder:  
	1. Se över samtransporterna och undersök om det går att optimera.  
	1. Se över samtransporterna och undersök om det går att optimera.  
	1. Se över samtransporterna och undersök om det går att optimera.  

	2. Verka för ett lokalt omhändertagande av slam från enskilda avlopp.  
	2. Verka för ett lokalt omhändertagande av slam från enskilda avlopp.  

	3. Bevaka alternativ hantering av slam från enskilda avlopp.   
	3. Bevaka alternativ hantering av slam från enskilda avlopp.   


	S 10. I kommunen ska det finnas en funktion för rådgivning avseende enskilt VA inom kommunen.  
	Åtgärder:  
	 Bestäm behov och ansvar för VA-rådgivning.  
	 Bestäm behov och ansvar för VA-rådgivning.  
	 Bestäm behov och ansvar för VA-rådgivning.  


	3. Små avloppsanläggningar 
	Allmänt 
	Små avloppsanläggningar utgörs av 1 - 200 personekvivalenter (pe). Utsläpp av orenat avloppsvatten medför risk för smittspridning, övergödning och syrebrist i vattendrag. Ungefär hälften av de 700 000 fastigheter i Sverige som har små avloppsanläggningar bedöms som underkända. Om dessa åtgärdades skulle vattenkvalitén i vattendrag, sjöar och hav förbättras avsevärt. 
	Orust kommen har ca 7000 små avloppsanläggningar. Historiskt har kommunen genomfört många inventeringar för små avlopp, senast Grindsbyvattnet och Stigfjorden. Många avlopp saknar fortfarande åtgärdskrav. Bebyggelsen inom kommunen är spridd, dock inte så att den kan anses som glesbygd och därmed tillåta sänkta krav på avloppsreningen. Kommunen är omgiven av vattenområden som inte når upp till god ekologisk status med många trånga sund och litet vattenutbyte. Åtgärdande och kravnivå på små avloppsanläggninga
	Hav- och vattenmyndigheten (HaV) har ett regeringsuppdrag med syfte att öka åtgärdstakten för små avlopp. Målsättningen som HaV presenterat är en åtgärdstakt om 5 %. För Orust kommun skulle det rent teoretiskt innebära att 350 avlopp årligen åtgärdas, vilket skulle kräva minst 4 heltidstjänster som enbart arbetar med små avlopp. Alla små avlopp skulle då vara åtgärdade inom en 20-årsperiod. Idag är åtgärdstakten på Orust ungefär 1,4 % vilket innebär att det skulle ta närmare 70 år att åtgärda alla avlopp. D
	Långsiktigt hållbar VA-försörjning 
	• Långsiktigt hållbar VA-försörjning förutsätter att alla beslut syftar till att uppnå ställningstagandena i Orust kommuns VA-strategi.  
	• Långsiktigt hållbar VA-försörjning förutsätter att alla beslut syftar till att uppnå ställningstagandena i Orust kommuns VA-strategi.  
	• Långsiktigt hållbar VA-försörjning förutsätter att alla beslut syftar till att uppnå ställningstagandena i Orust kommuns VA-strategi.  

	• Kommunens hantering av vatten- och avloppsförsörjningen ska genomsyras av långsiktig hållbarhet ur sociala, ekonomiska och ekologiska aspekter.  
	• Kommunens hantering av vatten- och avloppsförsörjningen ska genomsyras av långsiktig hållbarhet ur sociala, ekonomiska och ekologiska aspekter.  

	• Vid all planering och utformning av lösningar ska vägval göras med utgångspunkt från recipientens känslighet och status. 
	• Vid all planering och utformning av lösningar ska vägval göras med utgångspunkt från recipientens känslighet och status. 

	• Kommunens skyddsvärda natur- och kulturområden ska beaktas vid åtgärder inom vatten- och avloppsförsörjningen. 
	• Kommunens skyddsvärda natur- och kulturområden ska beaktas vid åtgärder inom vatten- och avloppsförsörjningen. 

	• Kommunen ska söka efter och där så är lämpligt tillämpa kretsloppsanpassade lösningar för vatten- och avloppsförsörjningen. 
	• Kommunen ska söka efter och där så är lämpligt tillämpa kretsloppsanpassade lösningar för vatten- och avloppsförsörjningen. 

	• Alla fastigheter i kommunen med behov av vatten- och avloppsförsörjning skall ha tillgång till ett tjänligt dricksvatten och en avloppsanläggning som uppfyller gällande krav. 
	• Alla fastigheter i kommunen med behov av vatten- och avloppsförsörjning skall ha tillgång till ett tjänligt dricksvatten och en avloppsanläggning som uppfyller gällande krav. 


	Nedan presenteras planens förslag på åtgärder med syfte att vägleda och ge underlag vid beslut om små avlopp. 
	  
	Resurshushållande 
	För att främja resurshushållning behöver kommunen ta fram riktlinjer för krav på små avlopp.  I riktlinjerna ska kretsloppsanpassade lösningar prioriteras.  
	Vid prövningen av små avloppsanläggningar ska åtgärder som är vatten- och energibesparande främjas.   
	Skydd av grundvatten 
	För att kunna säkerställa att alla som bor i kommunen ska ha tillgång till rent vatten behöver kommunen ta fram mer information om grundvattensituationen på Orust bland annat genom att göra en grundvattenutredning. Utredningen ska ge information om vattenkvaliteten och tillgången. (2)   
	Skydd av vattentäkt 
	För att skydda kommunens vattentäkter, Rödsvattnet och Korskällan, ska nya föreskrifter tas fram. I föreskrifterna ska höga krav ställas på verksamheter och små avlopp i syfte att långsiktigt säkerställa tillgången på dricksvatten. (3) 
	För att skydda större enskilda gemensamma vattentäkter ska kommunen erbjuda stöd vid bildandet av skyddsområden för vattentäkt.  
	Skydd av recipient, natur – och kulturmiljö 
	För att skydda känsliga recipienter ska kommunen fastställa acceptabla belastningsnivåer samt när krav på nollutsläpp från wc-avlopp ska ställas. Detta ska framgå i riktlinjerna för små avlopp. (4) 
	I samband med prövning av förhandsbesked och bygglov ska hänsyn tas till skyddsvärda natur- och kulturområden i förhållande till vatten- och avloppsförsörjning särskilt ska strandskyddskraven beaktas.  En checklista ska tas fram med kontrollpunkter som säkerställer en långsiktigt hållbar vatten- och avloppsförsörjning.  
	Sammantaget gäller att kompletterande utredningar skall genomföras enligt ovan (1-4). 
	Prövning av små avlopp 
	Vid all prövning av små avloppsanläggningar ska kommunen pröva om den föreslagna avloppslösningen skyddar och resurshushåller med rent dricksvatten, inte påverkar vattendrag och havsområden negativt och möjliggör återföring av näringsämnen. Möjligheten att anordna lokala gemensamhetsanläggningar ska alltid utredas.  
	En hållbar VA-försörjning förutsätter att kretsloppsanpassade avloppslösningar främjas. En kretsloppsbaserad avloppslösning förbrukar minimal mängd dricksvatten, sprider inte bakterier till grund- eller ytvatten, separerar toalettfraktionen från resterande avloppsvatten, möjliggör återföring av näringsämnen, utan användning av kemikalier och är robust (driftsäker).  
	För att underlätta kretsloppsanpassade lösningar kan krav komma att ställas på att dubbla ledningssystem (wc och BDT separat) installeras vid nybyggnation.  
	Miljö- och byggnadsnämnden ska ta fram riktlinjer för små avlopp. Dessa ska ge stöd för hur VA-strategins målsättning om en hållbar VA-försörjning ska kunna uppfyllas gällande små avlopp. Riktlinjerna ska vara ett stöd, för fastighetsägare vid val av anläggning samt vid kommunens handläggning. 
	Funktionen på den enskilda VA-anläggningen ska vara känd. En plan för inventering och tillsyn ska tas fram. Krav på förbättring av små avlopp ska blanda annat baseras på behovet av ett ökat skydd för människors hälsa samt recipientens känslighet.  
	Digitala verktyg så som kartsystemet GIS ska kunna kopplas till ärendehanteringssystemet så att arbetet med tillsyn och prövning underlätta. 
	Hantering av restprodukter 
	Ställningstagandet långsiktigt hållbar VA-försörjning förutsätter att näringsämnen i slamfraktionen från både små avloppsanläggningar och kommunala VA-anläggningar återförs till kretsloppet. Idag saknar kommunen en hållbar avsättning av slamfraktionen.  
	2012-02-02 beslutade regeringen om att uppdra åt Naturvårdsverket att utreda Uppdrag om hållbar återföring.  Uppdraget innefattade bland annat att: 
	1. Utreda, motivera och vid behov föreslå ett investeringsstöd för teknikutveckling för utvinning av fosfor ur olika fosforresurser. 
	2. Föreslå de författningskrav avseende kvalité för att möjliggöra spridning av olika fraktioner såsom slam, matavfall och andra röt- och kompostrester samt urin och gödsel till olika markområden (åkermark, skogsmark och övrig mark) med syftet att återföra fosfor. 
	3. Utifrån kartläggningen av fosforresurserna föreslå ett etappmål till miljömålssystemet för hållbar återföring av fosfor med utgångspunkten att fosforn ska återföras på ett resurseffektivt sätt i enlighet med miljökvalitetsmålet Giftfri miljö.  
	I september 2013 kom en rapport från Naturvårdsverket. Ett författningskrav fanns föreslaget, men det har ännu inte tagits något beslut. 
	Under 2017 skall Naturvårdsverket redovisa uppdraget Avancerad rening av avloppsvatten. Naturvårdsverket ska utreda förutsättningarna för användning av avancerad rening i syfte att avskilja läkemedelsrester från avloppsvatten. 
	Dessa två regeringsuppdrag kommer att ge kommunerna vägledning och styrning i fråga om slam från reningsverk och enskilda avlopp.  
	Många kommuner avslutar nu sina deponianläggningar och har använt (precis som Orust kommun har för avsikt att göra) slam som lagrats och komposterats under tiotalet år. När deponierna är sluttäckta kommer många kommuner att ställas inför samma problematik som Orust kommun med frågan hur slammet skall användas/hanteras. 
	Avfall Sverige som är kommunernas samlade nätverk inom avfallsområdet samlar kunskapen som finns i Sverige. Vi kommer även att hålla oss uppdaterade inom de avfallsnätverk som finns i närområdet.  
	Deponin på Månsemyr är en av de sista att sluttäckas i närområdet. Andra kommuner behöver lösa frågan före oss och vi har stora möjligheter att ta del av andras erfarenheter för att på bästa sätt ta fram en plan för hur just Orust ska hantera slam i framtiden. 
	  
	Information 
	Det finns ett behov av att öka kunskapen om hur små avlopp påverkar miljön, vilka krav som ställs och vilka tekniska lösningar som finns. Många fastighetsägare känner sig villrådiga inför de myndighetskrav som ställs inför val av ny avloppsanläggning.  
	I syfte att öka kunskapen och skapa en bra dialog ska kommunen: 
	• Genomföra informationsinsatser för att stärka kommuninvånarnas kunskap och engagemang för vattenmiljön. 
	• Genomföra informationsinsatser för att stärka kommuninvånarnas kunskap och engagemang för vattenmiljön. 
	• Genomföra informationsinsatser för att stärka kommuninvånarnas kunskap och engagemang för vattenmiljön. 

	• Införa VA-rådgivning, för vilket kommunen erhållit LOVA-anslag för en begränsad period (2016-2019). Därefter ska det införas permanent VA-rådgivning för kommuninvånarna.  
	• Införa VA-rådgivning, för vilket kommunen erhållit LOVA-anslag för en begränsad period (2016-2019). Därefter ska det införas permanent VA-rådgivning för kommuninvånarna.  


	 
	  
	VA-rådgivning 
	VA-rådgivningen kommer ge råd och stöd för fastighetsägare i Orust kommun. VA-rådgivaren är en länk mellan fastighetsägare och myndigheter och kan ge fastighetsägare råd och tips om tekniklösningar, produkter, kostnader, regler och branschinformation. Stöd ska kunna lämnas vid bildandet av gemensamhetsanläggningar.  
	VA-rådgivaren ska planera och genomföra olika aktiviteter som till exempel informationsmöten, kampanjaktiviteter, entreprenörsmöten (enskilt och kommunalt), föreläsningar och studiecirklar. Samverkan med andra aktörer inom området, till exempel Lantbrukarnas Riksförbund, Vattenrådet för Bohuskusten och 8-fjordar är andra samordningsuppgifter som tillfaller VA-rådgivaren.  
	Informationsspridning i form av framtagande av broschyrer, uppdatering av hemsida och blanketter är andra uppgifter som VA-rådgivaren kan utföra. 
	 
	  
	4. Driftsäkerhet 
	VA-huvudmannen utformar planer och åtgärder för den allmänna VA-anläggningen utifrån de förutsättningar som ges i VA-verksamheten. Utöver planering av drift, underhåll och förnyelse av den befintliga anläggningen behövs också planering för att säkerställa framtida vattenförsörjning, till exempel skyddsföreskrifter för befintliga eller framtida vattentäkter inklusive reservvattentäkter.  
	Nedan följer Orust kommuns ställningstaganden för Driftsäkerhet samt vilka åtgärder som kopplas till respektive ställningstagande.  
	S 11. Anslutna abonnenter inom den allmänna VA-anläggningen ska ha tillgång till ett dricksvatten av god kvalitet och tillräcklig mängd.  
	Åtgärder: 
	• Uppdatera prognos för den framtida vattenförbrukningen.  
	• Uppdatera prognos för den framtida vattenförbrukningen.  
	• Uppdatera prognos för den framtida vattenförbrukningen.  

	• Säkerställ tillräcklig framtida produktionskapacitet.  
	• Säkerställ tillräcklig framtida produktionskapacitet.  

	• Säkerställ råvatten av god kvalitet.  
	• Säkerställ råvatten av god kvalitet.  


	S 12. Den allmänna VA-anläggningen ska drivas så att negativa effekter för människa, miljö och samhälle undviks.  
	Åtgärder:  
	1. Vid varje reinvestering beakta om energieffektiviserande åtgärder kan vidtas (på energikrävande processer).  
	1. Vid varje reinvestering beakta om energieffektiviserande åtgärder kan vidtas (på energikrävande processer).  
	1. Vid varje reinvestering beakta om energieffektiviserande åtgärder kan vidtas (på energikrävande processer).  

	2. Eftersträva användande av arbetssätt, material och ämnen med låg miljöpåverkan.  
	2. Eftersträva användande av arbetssätt, material och ämnen med låg miljöpåverkan.  

	3. Minimera bräddningar av orenat spillvatten till recipienter 
	3. Minimera bräddningar av orenat spillvatten till recipienter 

	4. Förebyggande åtgärder ska vidtas i syfte att minimera förekomsten av oönskade ämnen i avloppsvattnet. 
	4. Förebyggande åtgärder ska vidtas i syfte att minimera förekomsten av oönskade ämnen i avloppsvattnet. 

	5. Kontinuerlig utbildning av personal i miljöfrågor. 
	5. Kontinuerlig utbildning av personal i miljöfrågor. 

	6. Säkerställ tillräcklig hydraulisk kapacitet för avloppsanläggningen. 
	6. Säkerställ tillräcklig hydraulisk kapacitet för avloppsanläggningen. 

	7. Tillräcklig säkerhet mot översvämning genom bak tryck. 
	7. Tillräcklig säkerhet mot översvämning genom bak tryck. 

	8. Upprätta/revidera egenkontrollplan för VA-verksamheten.  
	8. Upprätta/revidera egenkontrollplan för VA-verksamheten.  

	9. Upprätta plan för att förhindra ovidkommande vatten i spillvattenledningen.  
	9. Upprätta plan för att förhindra ovidkommande vatten i spillvattenledningen.  


	S 13. Allmänna VA-anläggningar som försörjer viktiga samhällsfunktioner ska kunna fungera även vid avbrott i elförsörjningen.  
	Åtgärder:  
	• Planera för installation av reservkraft i som säkrar produktionen av dricksvatten. 
	• Planera för installation av reservkraft i som säkrar produktionen av dricksvatten. 
	• Planera för installation av reservkraft i som säkrar produktionen av dricksvatten. 


	  
	S 14. Kommunens allmänna dricksvattentäkter ska ha aktuella vattenskyddsområden och skyddsföreskrifter. Liknande skydd ska finnas för stora enskilda vattentäkter.  
	Åtgärder:  
	1. Upprätta vattenskyddsområden och skyddsföreskrifter 
	1. Upprätta vattenskyddsområden och skyddsföreskrifter 
	1. Upprätta vattenskyddsområden och skyddsföreskrifter 

	2. Informera huvudmännen för större enskilda vattentäkter om behovet av vattenskyddsområden. 
	2. Informera huvudmännen för större enskilda vattentäkter om behovet av vattenskyddsområden. 


	S 15. Kommunens VA-verksamhet ska hålla jämn taxeutveckling genom långsiktig ekonomisk planering för att klara kommande behov i VA-anläggningar och VA-ledningsnätet.  
	Åtgärder:  
	1. Säkerställ en taxa som klarar förändringar i VA-verksamheten.  
	1. Säkerställ en taxa som klarar förändringar i VA-verksamheten.  
	1. Säkerställ en taxa som klarar förändringar i VA-verksamheten.  

	2. Inventera förnyelsebehovet och framtida bedömt utbyggnadsbehov av den allmänna VA-anläggningen som underlag till budgetäskanden.  
	2. Inventera förnyelsebehovet och framtida bedömt utbyggnadsbehov av den allmänna VA-anläggningen som underlag till budgetäskanden.  


	S 16. Det ska finnas beredskap avseende såväl utrustning som manskap och kompetens för händelse av driftstörning i den allmänna VA-försörjningen.  
	Åtgärder:  
	1. Fastställ vilken ambitionsnivå som ska råda för att kunna hantera störningar i den allmänna VA-anläggningen, såväl under ordinarie arbetstid som utanför denna. 
	1. Fastställ vilken ambitionsnivå som ska råda för att kunna hantera störningar i den allmänna VA-anläggningen, såväl under ordinarie arbetstid som utanför denna. 
	1. Fastställ vilken ambitionsnivå som ska råda för att kunna hantera störningar i den allmänna VA-anläggningen, såväl under ordinarie arbetstid som utanför denna. 

	2. Upprätthålla aktuell förteckning över materiel och personella resurser som krävs för att säkerställa beredskap. 
	2. Upprätthålla aktuell förteckning över materiel och personella resurser som krävs för att säkerställa beredskap. 

	3. Kontinuerligt öva hela organisationen på olika händelser som kräver fungerande beredskap. 
	3. Kontinuerligt öva hela organisationen på olika händelser som kräver fungerande beredskap. 

	4. Pumpstationer skall förses med övervakningsutrustning i syfte att förhindra driftstörningar och avloppsutsläpp. 
	4. Pumpstationer skall förses med övervakningsutrustning i syfte att förhindra driftstörningar och avloppsutsläpp. 


	S 17. Kommunens VA-verksamhet ska ha en förnyelse- och underhållsplan för allmänna VA-anläggningar för att möjliggöra långsiktigt hållbar planering av åtgärder.  
	Åtgärder: 
	1. Ta fram långsiktig förnyelseplan- och åtgärdsplan för ledningsnätet.  
	1. Ta fram långsiktig förnyelseplan- och åtgärdsplan för ledningsnätet.  
	1. Ta fram långsiktig förnyelseplan- och åtgärdsplan för ledningsnätet.  

	2. Ta fram underhållsplan för VA-anläggningen.   
	2. Ta fram underhållsplan för VA-anläggningen.   

	3. Skapa en långsiktig förnyelse. Och åtgärdsplan för vatten- och avloppsreningsverken, inklusive tryckstegringsstationer och reservoarer. Upprätta förnyelseplan för pumpstationer.  
	3. Skapa en långsiktig förnyelse. Och åtgärdsplan för vatten- och avloppsreningsverken, inklusive tryckstegringsstationer och reservoarer. Upprätta förnyelseplan för pumpstationer.  

	4. Översyn av befintliga ledningar från pumpstationer och reningsverk med avseende på utsläppspunkt och funktion. 
	4. Översyn av befintliga ledningar från pumpstationer och reningsverk med avseende på utsläppspunkt och funktion. 


	 
	  
	5. Reservvatten, nödvatten och brandvatten 
	Tillgång till rent dricksvatten är en nödvändighet för ett fungerande samhälle. Vid situationer då det inträffat en störning i den ordinarie försörjningen behöver en alternativ försörjning kunna sättas in för att förse medborgarnas behov av dricksvatten. Vid kortvarig störning kan nödvattenförsörjning tillgodose det mest akuta behovet. Vid längre driftstörningar behöver reservvattenförsörjning kunna sättas in för att täcka ett nära normalt behov av vatten.  
	Nedan följer Orust kommuns ställningstaganden för Reservvatten, Nödvatten och Brandvatten, samt vilka åtgärder som kopplas till respektive ställningstagande.  
	S 18. Rödsvattnet vattentäkt inklusive Korskällan ska fortsätta vara kommunens huvudvattentäkter. Vattendom för berörda täkter skall definieras.  
	Åtgärder: 
	• För att säkra vattentillgången till Varekil och Svanesund kommer en ny ledning till Udevalla att anläggas. Ledningen kommer även att kunna användas för nöd- och reservvatten till andra delar av Orust och Uddevalla. 
	• För att säkra vattentillgången till Varekil och Svanesund kommer en ny ledning till Udevalla att anläggas. Ledningen kommer även att kunna användas för nöd- och reservvatten till andra delar av Orust och Uddevalla. 
	• För att säkra vattentillgången till Varekil och Svanesund kommer en ny ledning till Udevalla att anläggas. Ledningen kommer även att kunna användas för nöd- och reservvatten till andra delar av Orust och Uddevalla. 


	S 19. En nödvattenplan ska finnas för alla områden med allmän dricksvattenförsörjning och vara känd av alla berörda. Nödvatten är vatten för dryck, matlagning och personlig hygien som distribueras utan att nyttja det ordinarie ledningsnätet. Det kan istället ske med tankar eller tankbilar. Vid kortvarig störning ska nödvattenförsörjning tillgodose det mest akuta behovet.  
	Åtgärder: 
	1. Upprätta nödvattenplan för de områden som saknar.  
	1. Upprätta nödvattenplan för de områden som saknar.  
	1. Upprätta nödvattenplan för de områden som saknar.  

	2. Informera berörda om nödvattenplan.  
	2. Informera berörda om nödvattenplan.  


	S 20. Kommunen ska eftersträva en hög täckningsgrad av normalbehovet i situationer då reservvattenförsörjning nyttjas. Reservvatten är dricksvatten som distribueras via det ordinarie ledningsnätet men från annan produktionsanläggning än den ordinarie.  Vid längre driftstörningar behöver reservvattenförsörjning kunna sättas in för att täcka ett nära normalt behov av vatten.  
	Åtgärder: 
	• Upprätthåll en god funktion på planerad nöd- och reservvattenlösning med närliggande kommun/er. 
	• Upprätthåll en god funktion på planerad nöd- och reservvattenlösning med närliggande kommun/er. 
	• Upprätthåll en god funktion på planerad nöd- och reservvattenlösning med närliggande kommun/er. 


	S 21. Kommunen ska skydda grund- och ytvattenförekomster som är potentiella dricksvattenresurser för allmän vattenförsörjning.  
	Åtgärder: 
	• Upprätta förslag till vattenskyddsområde för Vindön, Korskällan och Rödsvattnet.  
	• Upprätta förslag till vattenskyddsområde för Vindön, Korskällan och Rödsvattnet.  
	• Upprätta förslag till vattenskyddsområde för Vindön, Korskällan och Rödsvattnet.  


	  
	S 22. Brandvatten är en förutsättning för att möjliggöra en räddningsinsats i händelse av brand. Brandvattensystemet behöver vara anpassat och utformat med hänsyn till räddningstjänstens förmåga samt bebyggelsens utformning. 
	Åtgärder:  
	1. Skyltning och röjning av brandposter skall utföras regelbundet.  
	1. Skyltning och röjning av brandposter skall utföras regelbundet.  
	1. Skyltning och röjning av brandposter skall utföras regelbundet.  

	2. I planläggningen av nya områden skall hänsyn tas till räddningstjänstens behov av brandposter. Långa avstånd mellan brandposter vilket innebär behov av lång slangdragning, alternativt att tankfordon behöver åka långa sträckor för att hämta vatten.  
	2. I planläggningen av nya områden skall hänsyn tas till räddningstjänstens behov av brandposter. Långa avstånd mellan brandposter vilket innebär behov av lång slangdragning, alternativt att tankfordon behöver åka långa sträckor för att hämta vatten.  

	3. Brandvattensystemet skall i största möjliga mån i planläggningen för nya områden dimensioneras för den kapacitet som räddningstjänstens insats kräver.  
	3. Brandvattensystemet skall i största möjliga mån i planläggningen för nya områden dimensioneras för den kapacitet som räddningstjänstens insats kräver.  


	6. Dagvatten och dräneringsvatten 
	I ett klimat i förändring blir dagvattenfrågan allt viktigare. Ökade nederbördsmängder skärper kraven på fungerande avvattning och avledning av nederbörd. Vattendirektivets fokus på recipientstatus leder till frågeställningar om dagvattenkvalitet och behandling av dagvatten.  
	Nedan följer Orust kommuns ställningstaganden för Dagvatten och Dräneringsvatten samt vilka åtgärder som kopplas till respektive ställningstagande.  
	S 23. Dagvattenhanteringen ska lyftas fram i samhällsplaneringen med beaktande av klimatförändringar och miljöbelastning genom att dagvattenfrågan belyses tidigt i planprocessen eller i utredningsskedet. 
	Åtgärder: 
	1. Dagvattenfrågan ska behandlas tidigt i planarbetet.   
	1. Dagvattenfrågan ska behandlas tidigt i planarbetet.   
	1. Dagvattenfrågan ska behandlas tidigt i planarbetet.   

	2. Vid bygglovsprövning ska dagvattenhantering beaktas.  
	2. Vid bygglovsprövning ska dagvattenhantering beaktas.  

	3. I samband med framtagandet av en detaljplan ska, vid behov, en dagvattenutredning utföras för planområdet. 
	3. I samband med framtagandet av en detaljplan ska, vid behov, en dagvattenutredning utföras för planområdet. 

	4. Vid nya planarbeten ska planhandläggare sammankalla berörda inom VA, miljö och Räddningstjänsten till arbetsmöte. Dagvattenfrågan ska finnas med som en punkt vid första planmötet för en detaljplan samt finnas med i fortsatt planarbete 
	4. Vid nya planarbeten ska planhandläggare sammankalla berörda inom VA, miljö och Räddningstjänsten till arbetsmöte. Dagvattenfrågan ska finnas med som en punkt vid första planmötet för en detaljplan samt finnas med i fortsatt planarbete 

	5. En dagvattenpolicy ska tas fram där det bland annat ska framgå vad som ska ingå i en dagvattenutredning i samband med framtagande av en detaljplan. 
	5. En dagvattenpolicy ska tas fram där det bland annat ska framgå vad som ska ingå i en dagvattenutredning i samband med framtagande av en detaljplan. 


	S 24. Ansvarsfrågan för dagvattenhantering ska vara tydlig. Samarbetet över förvaltningsgränser ska vara väl utvecklat.  
	Åtgärder: 
	• I ovanstående angivna riktlinjer/policy ska klarläggas vem som ansvarar för dagvattenfrågan i planerings-, utförande- och driftskedet då denna fråga berör flera förvaltningar inom kommunen. Det skall även klargöras hur ansvarsfördelningen bör se ut mellan kommun och samfällighetsföreningar eller fastighetsägare i samband med utbyggnad och förvaltning av dagvattensystem. 
	• I ovanstående angivna riktlinjer/policy ska klarläggas vem som ansvarar för dagvattenfrågan i planerings-, utförande- och driftskedet då denna fråga berör flera förvaltningar inom kommunen. Det skall även klargöras hur ansvarsfördelningen bör se ut mellan kommun och samfällighetsföreningar eller fastighetsägare i samband med utbyggnad och förvaltning av dagvattensystem. 
	• I ovanstående angivna riktlinjer/policy ska klarläggas vem som ansvarar för dagvattenfrågan i planerings-, utförande- och driftskedet då denna fråga berör flera förvaltningar inom kommunen. Det skall även klargöras hur ansvarsfördelningen bör se ut mellan kommun och samfällighetsföreningar eller fastighetsägare i samband med utbyggnad och förvaltning av dagvattensystem. 


	S 25. Hållbar dagvattenhantering ska eftersträvas vilket innebär att man inom samlad bebyggelse försöker efterlikna naturens sätt att ta hand om dagvattnet genom avdunstning, fördröjning eller infiltration i mark. Detta innebär att dagvatten ska infiltreras och fördröjas så nära källan som möjligt.  
	Åtgärder: 
	• I samband med framtagandet av en detaljplan ska en dagvattenutredning utföras för planområdet, när så bedöms nödvändigt. Av detaljplanen ska det bland annat framgå hur dagvatten ska fördröjas/infiltreras inom planområdet. 
	• I samband med framtagandet av en detaljplan ska en dagvattenutredning utföras för planområdet, när så bedöms nödvändigt. Av detaljplanen ska det bland annat framgå hur dagvatten ska fördröjas/infiltreras inom planområdet. 
	• I samband med framtagandet av en detaljplan ska en dagvattenutredning utföras för planområdet, när så bedöms nödvändigt. Av detaljplanen ska det bland annat framgå hur dagvatten ska fördröjas/infiltreras inom planområdet. 

	• I ovanstående angivna dagvattenpolicy ska principer redovisas för fördröjning/infiltration. 
	• I ovanstående angivna dagvattenpolicy ska principer redovisas för fördröjning/infiltration. 

	• För områden med befintligt dagvattensystem där ledningar har kapacitetsbrist, dagvattenrening saknas mm ska åtgärder utredas för att åstadkomma en hållbar dagvattenhantering, ingår i förnyelsearbetet för ledningsnätet.   
	• För områden med befintligt dagvattensystem där ledningar har kapacitetsbrist, dagvattenrening saknas mm ska åtgärder utredas för att åstadkomma en hållbar dagvattenhantering, ingår i förnyelsearbetet för ledningsnätet.   


	 
	S 26. Föroreningar i dagvattnet ska avskiljas innan dessa når recipienten om möjligt redan vid föroreningskällan.  
	Åtgärder: 
	1. Undersöka föroreningsinnehållet i dagvatten stickprovsvis i de område/n som kan antas ha störst föroreningsinnehåll. 
	1. Undersöka föroreningsinnehållet i dagvatten stickprovsvis i de område/n som kan antas ha störst föroreningsinnehåll. 
	1. Undersöka föroreningsinnehållet i dagvatten stickprovsvis i de område/n som kan antas ha störst föroreningsinnehåll. 

	2. Av detaljplanen ska det framgå om mark behöver användas för dagvattenrening   
	2. Av detaljplanen ska det framgå om mark behöver användas för dagvattenrening   

	3. I ovanstående angivna dagvattenpolicy ska riktvärden redovisas för rening av dagvatten.   
	3. I ovanstående angivna dagvattenpolicy ska riktvärden redovisas för rening av dagvatten.   

	4. Minimera direktutsläpp av förorenat dagvatten.  
	4. Minimera direktutsläpp av förorenat dagvatten.  


	S 27. Kommunen ska aktivt arbeta med att koppla bort dag- och dräneringsvattnet från allmän spillvattenledning.  
	Åtgärder: 
	1. Identifiera områden för utredning av tillskottsvatten.  
	1. Identifiera områden för utredning av tillskottsvatten.  
	1. Identifiera områden för utredning av tillskottsvatten.  

	2. Utred orsaker till tillskottsvatten i spillvattenledningar.  
	2. Utred orsaker till tillskottsvatten i spillvattenledningar.  

	3. Ta fram rutin för att systematiskt arbeta med minskning av tillskottsvatten.  
	3. Ta fram rutin för att systematiskt arbeta med minskning av tillskottsvatten.  

	4. Krav på fastighetsägare att åtgärda felaktiga anslutningar.  
	4. Krav på fastighetsägare att åtgärda felaktiga anslutningar.  


	 
	  
	7. Organisation och samarbete 
	En väl fungerande organisation kring VA-frågor inom kommunen nyttjar varandras kompetens och möjligheter vilket ger en enhetlig och konsekvent grund för beslut. Genom att skapa förutsättningar för samordningsvinster uppnås största möjliga utväxling av satsade pengar, tid etc.  
	Nedan följer Orust kommuns ställningstaganden för Organisation och Samarbete samt vilka åtgärder som kopplas till respektive ställningstagande.  
	S 28. Sektor samhällsutveckling och sektor miljö- och bygg skall utveckla samarbetet i frågor som berör vatten- och avloppsförsörjningen.  
	Åtgärder: 
	1. Bestämma former och ansvar för en sektorssövergripande VA-grupp, samt utse sammankallande förvaltning.  
	1. Bestämma former och ansvar för en sektorssövergripande VA-grupp, samt utse sammankallande förvaltning.  
	1. Bestämma former och ansvar för en sektorssövergripande VA-grupp, samt utse sammankallande förvaltning.  

	2. Hålla regelbundna möten i VA-gruppen där varje sektor utser representanter till gruppen.   
	2. Hålla regelbundna möten i VA-gruppen där varje sektor utser representanter till gruppen.   

	3. Former för uppföljning av åtgärder i VA-planen.   
	3. Former för uppföljning av åtgärder i VA-planen.   


	S 29. Kommunens arbete med VA-försörjning ska ske enligt en tydlig fördelning av roller samt ansvaret kopplat till dessa roller.  
	Åtgärder: 
	• Bibehålla fördelning av arbetsuppgifter inom VA. 
	• Bibehålla fördelning av arbetsuppgifter inom VA. 
	• Bibehålla fördelning av arbetsuppgifter inom VA. 


	S 30. Kommunen ska bedriva en god och aktiv omvärldsbevakning i VA-frågor. Exempel på frågor som ska bevakas är tekniska möjligheter och lösningar, juridisk praxis och VA-taxa.  
	Åtgärder: 
	• Aktivt arbeta med bevakning av hur andra kommuner löst frågor som kommunen står inför. 
	• Aktivt arbeta med bevakning av hur andra kommuner löst frågor som kommunen står inför. 
	• Aktivt arbeta med bevakning av hur andra kommuner löst frågor som kommunen står inför. 


	S 31. Det ska finnas tydliga nyckeltal för VA-verksamheten så att den nytta man bidrar med till samhällets utveckling blir mätbar.  
	Exempel på nyckeltal: antal anslutna nya abonnenter, totalt antal hushåll, andel godkända dricksvattenprover på kommunalt vatten, leveranssäkerhet av dricksvatten, antal oplanerade bräddningar.  
	Åtgärder: 
	1. Komplettera befintliga nyckeltal om behov finns.   
	1. Komplettera befintliga nyckeltal om behov finns.   
	1. Komplettera befintliga nyckeltal om behov finns.   

	2. Uppföljning av nyckeltal. Har vi nått våra mål kopplat till nyckeltalen? Varför/varför inte och vad behöver vi justera för att nå dem bättre nästa år?  
	2. Uppföljning av nyckeltal. Har vi nått våra mål kopplat till nyckeltalen? Varför/varför inte och vad behöver vi justera för att nå dem bättre nästa år?  


	 
	 
	 
	S 32. Kommunen ska eftersträva att investeringar inom vatten- och avloppsförsörjning ger största möjliga nytta i förhållande till kostnaden.  
	Åtgärder: 
	• Utföra kostnads-nyttoanalys inom ramen för utredningar som föregår investeringsbeslut samt kommunicera resultatets innebörd för beslutsfattare.  
	• Utföra kostnads-nyttoanalys inom ramen för utredningar som föregår investeringsbeslut samt kommunicera resultatets innebörd för beslutsfattare.  
	• Utföra kostnads-nyttoanalys inom ramen för utredningar som föregår investeringsbeslut samt kommunicera resultatets innebörd för beslutsfattare.  


	S 33. Kommande utbyggnadsområden ska föregås av en avstämning mot kommunens planarbetsprogram.  
	Åtgärder: 
	1. Kontinuerlig avstämning mellan sektor samhällsutveckling och sektor miljö- och bygg för utbyggnadsområden.   
	1. Kontinuerlig avstämning mellan sektor samhällsutveckling och sektor miljö- och bygg för utbyggnadsområden.   
	1. Kontinuerlig avstämning mellan sektor samhällsutveckling och sektor miljö- och bygg för utbyggnadsområden.   

	2. Avstämning mellan sektor samhällsutveckling och sektor miljö- och bygg om behov uppstår för utredningsområden.   
	2. Avstämning mellan sektor samhällsutveckling och sektor miljö- och bygg om behov uppstår för utredningsområden.   


	  
	8. Kommunikation 
	God kommunikation i alla led, såväl inom kommunen som gentemot andra samhällsfunktioner och medborgare, skapar trovärdighet, underlättar arbetet och är en förutsättning för att kunna agera utifrån bästa möjliga förutsättningar för ”helheten” i kommunen.  
	Nedan följer Orust kommuns ställningstaganden för Kommunikation samt vilka åtgärder som kopplas till respektive ställningstagande.  
	S 34. Kommunen ska tydligt kommunicera till medborgarna vilka områden som inom överskådlig framtid inte är aktuella för anslutning till allmän vatten- och avloppsförsörjning, vilka områden där anslutning kan komma att bli aktuell på sikt samt i vilka områden anslutning planeras.  
	Åtgärder: 
	1. Uppdatera kommunens hemsida med information om VA-planen.   
	1. Uppdatera kommunens hemsida med information om VA-planen.   
	1. Uppdatera kommunens hemsida med information om VA-planen.   

	2. Ta fram kommunikationsmaterial till utbyggnadsområden och informera berörda via bl.a. kommunens hemsida.  
	2. Ta fram kommunikationsmaterial till utbyggnadsområden och informera berörda via bl.a. kommunens hemsida.  


	S 35. Kommunen ska verka för ökad medvetenhet hos medborgarna i frågor och problematik som rör vatten- och avloppsförsörjning. 
	Åtgärder: 
	• Kommunen skall årligen inbjuda till informationsdag om VA. 
	• Kommunen skall årligen inbjuda till informationsdag om VA. 
	• Kommunen skall årligen inbjuda till informationsdag om VA. 

	• Funktionen VA-rådgivare skall aktivt informera kommunens medborgare. 
	• Funktionen VA-rådgivare skall aktivt informera kommunens medborgare. 


	S 36. Kommunen ska verka för att enskilda fastighetsägare tillämpar hållbara VA-lösningar. 
	Åtgärder: 
	• Funktionen VA-rådgivare skall aktivt arbeta för att enskilda fastighetsägare installerar hållbara lösningar 
	• Funktionen VA-rådgivare skall aktivt arbeta för att enskilda fastighetsägare installerar hållbara lösningar 
	• Funktionen VA-rådgivare skall aktivt arbeta för att enskilda fastighetsägare installerar hållbara lösningar 


	S 37. Det ska finnas tydliga vägar för kommunikation kring frågor som rör VA-försörjningen såväl inom kommunens organisation som mellan kommunen och invånarna. Det är viktigt att olika enheter kommunicerar samma information.  
	Åtgärder: 
	• Ta fram en kommunikationsplan som anger vilken information som ska tas fram och kommuniceras, när det ska kommuniceras och hur.  
	• Ta fram en kommunikationsplan som anger vilken information som ska tas fram och kommuniceras, när det ska kommuniceras och hur.  
	• Ta fram en kommunikationsplan som anger vilken information som ska tas fram och kommuniceras, när det ska kommuniceras och hur.  


	S 38. Kommunen ska vartannat år mäta kundnöjdhet avseende kvalitet och leverans hos sina VA-abonnenter. Vid den regelbundna mätningen ska resultatet visa på fortsatt gott resultat. 
	Åtgärder: 
	• Mätning och uppföljning av kundnöjdhet samt analys av åtgärder att vidta under kommande år för att öka indexet vid nästa mätning.  
	• Mätning och uppföljning av kundnöjdhet samt analys av åtgärder att vidta under kommande år för att öka indexet vid nästa mätning.  
	• Mätning och uppföljning av kundnöjdhet samt analys av åtgärder att vidta under kommande år för att öka indexet vid nästa mätning.  


	  
	S 39. Kommunen ska tydliggöra och kommunicera den nytta som erhålls för VA-avgiften och inte bara kommunicera en kostnad. Därigenom ska kommunen verka för att betalningsviljan för en långsiktigt hållbar VA-försörjning ökar.  
	 Åtgärder: 
	• Kommunikationsplan för ”VA-nytta” där det tydligt framgår hur nyttan ska kommuniceras och vilka budskap som ska lyftas fram; – Tackbrev till VA-abonnenter; ”Din VA-taxa har i år bidragit till....(nyttor för VA-kollektivet räknas upp)”.  
	• Kommunikationsplan för ”VA-nytta” där det tydligt framgår hur nyttan ska kommuniceras och vilka budskap som ska lyftas fram; – Tackbrev till VA-abonnenter; ”Din VA-taxa har i år bidragit till....(nyttor för VA-kollektivet räknas upp)”.  
	• Kommunikationsplan för ”VA-nytta” där det tydligt framgår hur nyttan ska kommuniceras och vilka budskap som ska lyftas fram; – Tackbrev till VA-abonnenter; ”Din VA-taxa har i år bidragit till....(nyttor för VA-kollektivet räknas upp)”.  

	• Situationsanpassad kommunikation; exempelvis i samband med VA-räkningen, hemsida, broschyrer, ”Kommundagar”, ”Vattendagar”, tidningskampanjer, kampanjer för ”VA-nyfikenhet”, sociala medier, andra event i kommunen etc. 
	• Situationsanpassad kommunikation; exempelvis i samband med VA-räkningen, hemsida, broschyrer, ”Kommundagar”, ”Vattendagar”, tidningskampanjer, kampanjer för ”VA-nyfikenhet”, sociala medier, andra event i kommunen etc. 

	• Ambassadörer för VA-verksamheten (kommuninvånare, tjänstemän m.fl. ges en utbildning i nyttan).  
	• Ambassadörer för VA-verksamheten (kommuninvånare, tjänstemän m.fl. ges en utbildning i nyttan).  


	 
	  
	9. Ekonomi 
	Nedan följer VA-policyns ställningstaganden för Ekonomi samt vilka åtgärder som kopplas till respektive ställningstagande.  
	S 40. Där nytt verksamhetsområde för allmänt VA skapas finansieras VA-utbyggnaden av VA-kollektivet (genom anläggningsavgiften) om verksamhetsområdet omfattar befintlig bebyggelse. Om verksamhetsområdet omfattar ny bebyggelse finansieras VA-utbyggnaden av exploatör. 
	Åtgärder: 
	1. Ta fram en rutin för att säkerställa information till exploatörer så att det i ett tidigt skede är klarlagt var ansvarsfrågan ligger för VA-finansieringen. 
	1. Ta fram en rutin för att säkerställa information till exploatörer så att det i ett tidigt skede är klarlagt var ansvarsfrågan ligger för VA-finansieringen. 
	1. Ta fram en rutin för att säkerställa information till exploatörer så att det i ett tidigt skede är klarlagt var ansvarsfrågan ligger för VA-finansieringen. 

	2. Ta fram situations anpassade kommunikationsunderlag att användas t.ex. i samband med bygglovsansökningar, exploateringsförfrågningar etc.  
	2. Ta fram situations anpassade kommunikationsunderlag att användas t.ex. i samband med bygglovsansökningar, exploateringsförfrågningar etc.  


	S 41. Vid avtalsanslutning finansieras VA-utbyggnaden, från anslutningspunkten till fastighetsgränsen, av samfällighet, ekonomisk förening eller privatperson. Fastighetsägaren finansierar VA-utbyggnad på den egna fastigheten. 
	Åtgärder: 
	1. Ta fram en rutin för att säkerställa information till fastighetsägaren så att det i ett tidigt skede är klarlagt var ansvarsfrågan ligger för VA-anslutningen.   
	1. Ta fram en rutin för att säkerställa information till fastighetsägaren så att det i ett tidigt skede är klarlagt var ansvarsfrågan ligger för VA-anslutningen.   
	1. Ta fram en rutin för att säkerställa information till fastighetsägaren så att det i ett tidigt skede är klarlagt var ansvarsfrågan ligger för VA-anslutningen.   

	2. Ta fram situations anpassade kommunikationsunderlag att användas t.ex. i samband med bygglovsansökningar, exploateringsförfrågningar etc.  
	2. Ta fram situations anpassade kommunikationsunderlag att användas t.ex. i samband med bygglovsansökningar, exploateringsförfrågningar etc.  


	S 42. VA-kollektivet finansierar, genom VA-taxan, normal drift och underhåll av den allmänna VA-anläggningen.  
	Åtgärder: 
	• Ta fram rutin för att säkerställa regelbunden anpassning av VA-taxan så att den står i proportion till förväntat investeringsbehov vid anslutningar. 
	• Ta fram rutin för att säkerställa regelbunden anpassning av VA-taxan så att den står i proportion till förväntat investeringsbehov vid anslutningar. 
	• Ta fram rutin för att säkerställa regelbunden anpassning av VA-taxan så att den står i proportion till förväntat investeringsbehov vid anslutningar. 


	S 43. Kommunens VA-verksamhet ska ha en förutsägbar taxeutveckling genom långsiktig ekonomisk planering för att klara kommande behov i VA-anläggningar och VA ledningsnätet.  
	Åtgärder: 
	• VA ska budgetera för kommande investeringar och drift på en tidsperiod upp till 15 år och sträva efter en jämn taxeutveckling över tid.  
	• VA ska budgetera för kommande investeringar och drift på en tidsperiod upp till 15 år och sträva efter en jämn taxeutveckling över tid.  
	• VA ska budgetera för kommande investeringar och drift på en tidsperiod upp till 15 år och sträva efter en jämn taxeutveckling över tid.  


	  
	S 45. Anläggningsavgiften ska utvecklas i takt med VA-kollektivets investeringsbehov.   
	Åtgärder: 
	• Ta fram rutin för att säkerställa regelbunden anpassning av VA-anläggningsavgiften så att den står i proportion till förväntat investeringsbehov vid anslutning. 
	• Ta fram rutin för att säkerställa regelbunden anpassning av VA-anläggningsavgiften så att den står i proportion till förväntat investeringsbehov vid anslutning. 
	• Ta fram rutin för att säkerställa regelbunden anpassning av VA-anläggningsavgiften så att den står i proportion till förväntat investeringsbehov vid anslutning. 


	10. Kretslopp 
	I Vårt avloppsvatten finns stora mängder näringsämnen. Istället för att släppa ut denna näring till våra sjöar och vattendrag, där det orsakar problem som övergödning, kan vi istället återföra näringen till kretsloppet. Där får näringen istället göra nytta som viktigt gödningsmedel. På så sätt skapar vi kretslopp.  
	Nedan följer Orust kommuns ställningstaganden för Kretslopp samt vilka åtgärder som kopplas till respektive ställningstagande.  
	S 46. Kommunen ska verka för att system för omhändertagande av avloppsfraktioner från små avlopp upprättas, vilket innebär återföring av näringsämnen från avlopp.  
	Åtgärder: 
	• Utreda möjligheter till återföring av näringsämnen från såväl enskilda avlopp som reningsverk. Utredningen bör omfatta bl.a. insamlingssystem, behandling, avsättning, krav på installationer m.m. 
	• Utreda möjligheter till återföring av näringsämnen från såväl enskilda avlopp som reningsverk. Utredningen bör omfatta bl.a. insamlingssystem, behandling, avsättning, krav på installationer m.m. 
	• Utreda möjligheter till återföring av näringsämnen från såväl enskilda avlopp som reningsverk. Utredningen bör omfatta bl.a. insamlingssystem, behandling, avsättning, krav på installationer m.m. 


	S 47. Kommunen ska se till att det finns incitament för enskilda fastighetsägare att välja avloppslösningar med god kretsloppspotential.  
	Åtgärder: 
	• Utreda möjligheter till olika incitament. 
	• Utreda möjligheter till olika incitament. 
	• Utreda möjligheter till olika incitament. 


	S 48. Avfallstaxan, VA-taxan och andra styrmedel ska vara utformade för att gynna avloppssystem med god kretsloppspotential.  
	Åtgärder: 
	• Utreda hur taxor och styrmedel kan utformas. 
	• Utreda hur taxor och styrmedel kan utformas. 
	• Utreda hur taxor och styrmedel kan utformas. 


	S 49. Kommunen ska kontinuerligt och i samråd med andra aktörer, söka efter och prova nya lösningar i syfte att nyttiggöra näringen i urin fekalier, med det långsiktiga målet att all näring ska kunna nyttjas.  
	Åtgärder: 
	• Undersöka möjliga demonstrations-, pilot- och testanläggningar.  
	• Undersöka möjliga demonstrations-, pilot- och testanläggningar.  
	• Undersöka möjliga demonstrations-, pilot- och testanläggningar.  


	  
	11. Krishantering 
	Krisplan för kommunalt dricksvatten ska ses som ett komplement till den fastställda lednings- och informationsplanen. I lednings- och informationsplanen finns det krisledningsstrukturer beskrivna som denna krisplan hänvisar till.  
	Krisplanen omfattar kommunalt dricksvatten från råvatten till abonnenten. 
	Syftet med krisplanen berörande kommunalt dricksvatten är att skapa ett enhetligt och strukturerat arbetssätt, att förhindra skador på människor och djur samt att minimera de ekonomiska konsekvenserna vid en störning i vattenförsörjningen.  
	Målet är att effektivt hantera en vattenbrist eller störning i vattenförsörjningen i enlighet med livsmedelverkets föreskrifter.  
	Aktivering av krisplan 
	Krisplan Kommunalt Dricksvatten ska aktiveras när minst ett av följande kriterier är uppfyllda:  
	• Avbrott eller annan störning som berör kommunal verksamhet 
	• Avbrott eller annan störning som berör kommunal verksamhet 
	• Avbrott eller annan störning som berör kommunal verksamhet 

	• Avbrott eller annan störning som berör fler än ett fåtal bostäder  
	• Avbrott eller annan störning som berör fler än ett fåtal bostäder  

	• Vid en händelse där risk finns att dricksvattnet påverkas negativt  
	• Vid en händelse där risk finns att dricksvattnet påverkas negativt  

	• När det kommunala dricksvattnet är missfärgat, luktar illa eller smakar illa  
	• När det kommunala dricksvattnet är missfärgat, luktar illa eller smakar illa  

	• Vid oplanerat driftstopp i vattenverk, vattentorn eller tryckstegringsstation om detta kan förväntas påverka abonnenterna 
	• Vid oplanerat driftstopp i vattenverk, vattentorn eller tryckstegringsstation om detta kan förväntas påverka abonnenterna 

	• När den kommunala vattentäkten påverkas eller när det finns misstanke om påverkan i den omfattningen att vattenproduktionen äventyras   
	• När den kommunala vattentäkten påverkas eller när det finns misstanke om påverkan i den omfattningen att vattenproduktionen äventyras   

	• Vid sabotage, misstänkt påverkan, hot om sabotage, hot eller våld mot personal  
	• Vid sabotage, misstänkt påverkan, hot om sabotage, hot eller våld mot personal  

	• När det uppstår ett utökat informationsbehov eller behov av ledningsstöd  
	• När det uppstår ett utökat informationsbehov eller behov av ledningsstöd  

	• När dricksvattnet inte lever upp till, eller misstänks inte leva upp till, kvalitetskraven i Livsmedelverkets föreskrifter om dricksvatten (SLUFS 2001:30) 
	• När dricksvattnet inte lever upp till, eller misstänks inte leva upp till, kvalitetskraven i Livsmedelverkets föreskrifter om dricksvatten (SLUFS 2001:30) 

	• Vid krigssituation eller hot från främmande makt 
	• Vid krigssituation eller hot från främmande makt 


	VA-ansvarig, VA-beredskap, räddningschef i beredskap (RCB), tjänsteman i beredskap (TiB) samt primära krisledningsgruppen (PKLG) har befogenhet att på eget initiativ aktivera krisplan för kommunalt dricksvatten. 
	  
	Larm 
	Den funktion som aktiverar krisplanen skall tillse att följande funktioner informeras omgående:  
	VA-jouren  
	VA-jouren  
	VA-jouren  
	VA-jouren  

	070-623 19 13 
	070-623 19 13 

	Span

	Arbetsledare VA 
	Arbetsledare VA 
	Arbetsledare VA 

	070-623 19 12 
	070-623 19 12 

	Span

	Primära krisledningsgruppen (via säkerhetssamordnaren eller tjänsteman i beredskap) 
	Primära krisledningsgruppen (via säkerhetssamordnaren eller tjänsteman i beredskap) 
	Primära krisledningsgruppen (via säkerhetssamordnaren eller tjänsteman i beredskap) 

	0304-33 45 53 0304-33 44 66 
	0304-33 45 53 0304-33 44 66 

	Span

	Räddningschef i beredskap  
	Räddningschef i beredskap  
	Räddningschef i beredskap  

	0304-33 44 60 
	0304-33 44 60 

	Span

	Miljöförvaltningen (via tjänsteman i beredskap) 
	Miljöförvaltningen (via tjänsteman i beredskap) 
	Miljöförvaltningen (via tjänsteman i beredskap) 

	03044-33 44 66 
	03044-33 44 66 

	Span

	Drabbade kommunala verksamheter (i förekommande fall)  
	Drabbade kommunala verksamheter (i förekommande fall)  
	Drabbade kommunala verksamheter (i förekommande fall)  

	 
	 

	Span

	Kommunens fastighetsjour (i förekommande fall) 
	Kommunens fastighetsjour (i förekommande fall) 
	Kommunens fastighetsjour (i förekommande fall) 

	070-260 08 09 
	070-260 08 09 

	Span


	Livsmedelsinspektörerna ska även dem informeras snarast. Inspektörerna nås via kommunens växelnummer: 0304-33 40 00 eller via tjänsteman i beredskap: 0304-33 44 66. 
	 
	Ansvar 
	Den VA-ansvariges ansvar, utöver sitt normala ansvar för vatten och avlopp:  
	• Åtgärda störningen  
	• Åtgärda störningen  
	• Åtgärda störningen  

	• Beslut om utfärdande av rekommendation att koka dricksvattnet  
	• Beslut om utfärdande av rekommendation att koka dricksvattnet  

	• Beslut om aktivering av nödvatten  
	• Beslut om aktivering av nödvatten  

	• Ansvar för innehåll i utgående information  
	• Ansvar för innehåll i utgående information  

	• Dialog med livsmedelsinspektörer och/eller miljöinspektören  
	• Dialog med livsmedelsinspektörer och/eller miljöinspektören  


	Den primära krisledningsgruppen ansvarar för att:  
	• Stödja VA-ansvarig med ledningsstöd och information  
	• Stödja VA-ansvarig med ledningsstöd och information  
	• Stödja VA-ansvarig med ledningsstöd och information  

	• Stabsstöd  
	• Stabsstöd  
	• Stabsstöd  

	• Information internt och externt, kommunikationsplan  
	• Information internt och externt, kommunikationsplan  

	• Informerar löpande kommunens växel, 113 13, media, m.fl.  
	• Informerar löpande kommunens växel, 113 13, media, m.fl.  


	• Genomföra omvärldsanalyser samt sammanställa lägesbilder  
	• Genomföra omvärldsanalyser samt sammanställa lägesbilder  

	• På VA-ansvariges uppdrag, inventera och kalla in externa resurser  
	• På VA-ansvariges uppdrag, inventera och kalla in externa resurser  

	• Informera kommunledning  
	• Informera kommunledning  

	• Rapportera till Länsstyrelsen  
	• Rapportera till Länsstyrelsen  


	  
	Beslutsfattning 
	Beslut om utfärdande av rekommendation att koka dricksvatten Rekommendation att koka dricksvatten skall ges till berörda abonnenter i de fall där risk finns för att vattenkvalitén påverkats. Detta gäller dock endast mikrobiologiska parametrar och när vattnet är otjänligt, ty kemiska avvikelser inte går att koka bort. 
	Det skall finas färdiga mallar för meddelande till allmänheten avseende kok-rekommendationer.  
	Beslut om aktivering av nödvatten  Aktivering av nödvatten innebär att alternativ dricksvattenförsörjning för att försörja abonnenter startar. Detta kan ske dels genom upprättande av tappställen och dels genom att vattentankar ställs ut.  
	Det skall finnas en planering för tappställen samt vart vattentankar ska ställas ut. Ansvarig är teknisk VA-specialist.  
	Det skall även finnas färdiga mallar för meddelande till allmänheten avseende alternativ dricksvattenförsörjning.  
	 Vid aktivering av nödvatten ska följande två punkter beaktas:  
	 De verksamheter som har särskilda behov av vattenförsörjning ska prioriteras i enlighet med definitionerna under kapitel 10.5 ”Prioritering av abonnenter”. 
	 De verksamheter som har särskilda behov av vattenförsörjning ska prioriteras i enlighet med definitionerna under kapitel 10.5 ”Prioritering av abonnenter”. 
	 De verksamheter som har särskilda behov av vattenförsörjning ska prioriteras i enlighet med definitionerna under kapitel 10.5 ”Prioritering av abonnenter”. 

	 Om bedömningen är att en eller flera tätorter på Orust kommer att vara utan dricksvatten längre än två dygn ska Nationell Vattenkatastrofgrupp (VAKA) kontaktas omedelbart (Tel: 020-30 20 30). VAKA har som uppgift att stödja kommuner i samband med svåra problem i dricksvattenförsörjningen. Livsmedelsverket är huvudman för VAKA. 
	 Om bedömningen är att en eller flera tätorter på Orust kommer att vara utan dricksvatten längre än två dygn ska Nationell Vattenkatastrofgrupp (VAKA) kontaktas omedelbart (Tel: 020-30 20 30). VAKA har som uppgift att stödja kommuner i samband med svåra problem i dricksvattenförsörjningen. Livsmedelsverket är huvudman för VAKA. 


	Prioritering av abonnenter 
	Prioriterade abonnenter för nödvatten och reparationer är indelade i tre kategorier:  
	Röd (prioritet 1): För liv och hälsa  Gul (prioritet 2): Annan samhällsviktig funktion  Grön (prioritet 3): Ur ett medborgarperspektiv  
	Röda abonnenter försörjs först utifrån kriteriet för liv och hälsa. De ska ha obegränsad påfyllning samt bevakning. I röda abonnenter ingår personer med hemtjänst och abonnenter som behöver rent vatten av medicinska skäl. Dessa försörjs genom kommunens personal. Exempel på röda abonnenter är gruppboenden, omsorgsboenden, äldreboenden och vårdcentral.  
	Gula abonnenter försörjs därefter utifrån kriteriet annan samhällsviktig funktion. Vattentankar eller liknande bör fyllas under två gånger per dygn och vara under bevakning. Exempel på gula abonnemang är centralkök, kommunhus, skola, förskola, räddningstjänst, livsmedelsproducenter, livsmedelsdistributörer samt ”värmestugor”.  
	Gröna abonnenter och utsatta hämtningsställen försörjs utifrån kriteriet ur ett medborgarperspektiv. Vattentankar eller liknande ska kontrolleras regelbundet och fyllas vid behov. Exempel på gröna abonnenter är tappställen samt företag, industri, föreningar osv. Platser där många människor vistas. 
	Informationsinnehåll 
	Allmänheten ska informeras utifrån händelse och situation. När en större olycka har hänt vill allmänheten veta:  
	• Vad som hänt  
	• Vad som hänt  
	• Vad som hänt  

	• Var det har hänt  
	• Var det har hänt  

	• Varför olyckan inträffat  
	• Varför olyckan inträffat  

	• Konsekvenser för den enskilde  
	• Konsekvenser för den enskilde  

	• Hur skydda liv, hälsa och egendom  
	• Hur skydda liv, hälsa och egendom  

	• Symtom vis smitta, skada etc. 
	• Symtom vis smitta, skada etc. 

	• När faran är över  
	• När faran är över  

	• Var och när information ges  
	• Var och när information ges  


	För att i möjligaste mån besvara allmänhetens frågor bör informationen i tillämpliga delar omfatta följande punkter:  
	• Vad som hänt  
	• Vad som hänt  
	• Vad som hänt  

	• Vilket område som berörs  
	• Vilket område som berörs  

	• När problemet började  
	• När problemet började  

	• Orsaken till missförhållandena och hur länge de beräknas pågå 
	• Orsaken till missförhållandena och hur länge de beräknas pågå 

	• Typ av hälsofara och eventuella riskgrupper  
	• Typ av hälsofara och eventuella riskgrupper  

	• Symtom vid smärta, påverkan etc.  
	• Symtom vid smärta, påverkan etc.  

	• Vad användarna kan göra för att undvika hälsorisk, t.ex. inskränkningar i vattnets användbarhet  
	• Vad användarna kan göra för att undvika hälsorisk, t.ex. inskränkningar i vattnets användbarhet  

	• Alternativ vattenförsörjning, t.ex. på vilka platser tankar placeras  
	• Alternativ vattenförsörjning, t.ex. på vilka platser tankar placeras  

	• Vad konsumenterna ska göra vid smitta eller påverkan, t.ex. kontakt med sjukvården 
	• Vad konsumenterna ska göra vid smitta eller påverkan, t.ex. kontakt med sjukvården 

	• Vad som görs för att komma till rätta med problemet  
	• Vad som görs för att komma till rätta med problemet  

	• Information om hur man kommer i kontakt med ansvariga 
	• Information om hur man kommer i kontakt med ansvariga 

	• Hur informationen ges i fortsättningen 
	• Hur informationen ges i fortsättningen 


	 
	  
	12. VA-utbyggnadsplan 
	Syfte med VA-utbyggnad 
	Den framtida utbygganden av VA-anläggningen på Orust syftar till att få möjlighet att ansluta nya områden till den allmänna VA-anläggningen och att strukturera om VA-anläggningen för att få: 
	• En långsiktigt hållbar VA-försörjning med möjlighet att ansluta nya områden. 
	• En långsiktigt hållbar VA-försörjning med möjlighet att ansluta nya områden. 
	• En långsiktigt hållbar VA-försörjning med möjlighet att ansluta nya områden. 

	• Högsta möjliga kostnadseffektivitet. 
	• Högsta möjliga kostnadseffektivitet. 

	• Minsta möjliga miljöpåverkan. 
	• Minsta möjliga miljöpåverkan. 


	En prioritering av olika åtgärder har gjorts av VA-enheten, Miljö- och hälsoskyddsavdelningen och Plan, Mark & Exploatering, för att lägga resurserna där de gör mest nytta.  
	Följande underlag till utökning av verksamhetsområde och utbyggnad av VA-anläggningen har bl.a. beaktats: 
	• Lagkrav i form av Vattentjänstlagen, Anläggningslagen, Plan- och bygglagen och Miljöbalken, nationella och regionala mål. 
	• Lagkrav i form av Vattentjänstlagen, Anläggningslagen, Plan- och bygglagen och Miljöbalken, nationella och regionala mål. 
	• Lagkrav i form av Vattentjänstlagen, Anläggningslagen, Plan- och bygglagen och Miljöbalken, nationella och regionala mål. 

	• Kommunala utvecklingsmål såsom bostadsförsörjningsprogram, exploateringsplaner samt kommande och gällande detaljplaner. 
	• Kommunala utvecklingsmål såsom bostadsförsörjningsprogram, exploateringsplaner samt kommande och gällande detaljplaner. 

	• Svensk vattenförvaltnings åtgärdsprogram. 
	• Svensk vattenförvaltnings åtgärdsprogram. 

	• Kostnads och intäktsanalyser. 
	• Kostnads och intäktsanalyser. 

	• Behovs- och möjlighetsbedömning. 
	• Behovs- och möjlighetsbedömning. 

	• Gällande tillstånd enligt miljöbalken och förväntade kommande krav vid förnyade prövningar. 
	• Gällande tillstånd enligt miljöbalken och förväntade kommande krav vid förnyade prövningar. 

	• Rapporter och undersökningar utförda av bland annat Länsstyrelsen och SMHI. 
	• Rapporter och undersökningar utförda av bland annat Länsstyrelsen och SMHI. 


	  
	  
	VA-anläggning 2016 
	VA anläggningen består av ett vattenverk med ledningsnät och pumpstationer för distribution till främst tätorter samt av sju avloppsreningsverk med ledningssystem i anslutning till reningsverkens lokala upptagningsområde. Karta i figur 4 nedan visar VA anläggningen vid planens skrivande. VA anläggningen 2016 har brister sett både ur ekonomiskt och ur ett miljöperspektiv. VA anläggningen svarar heller inte upp till framtida planbehov med planerade nyexploateringar.   
	 
	 
	Figure
	Figur 4. Blå rutor visar tätbebyggelse som inte är anslutna till kommunalt VA. Befintliga vattenledningar är visade som blå streckade linjer och befintliga avloppsledningar är visade som röda streckade linjer. Det finns totalt sju avloppsreningsverk (illustrerade med röd/blå symbol) och ett vattenverk (illustrerat med blå symbol).  
	 
	  
	VA-anläggning 2035 
	För att få bästa möjliga kostnadseffektivitet, möta framtida behov vid ny exploatering och utbyggnad av planer, samt få en bättre lösning ur miljösynpunkt planeras ombyggnad och utbyggnad av VA anläggningen. Karta i figur 5 nedan visar hur planerad VA anläggning är tänkt att se ur år 2035. Efter om-och utbyggnad kommer Orust VA-anläggning att bestå av ett vattenverk (med utbyggt ledningsnät och pumpstationer som har kompletterats med en reservvattenförsörjning från Uddevalla kommun) och ett reningsverk (Ell
	 
	Figure
	Figur 5. Blå rutor visar tätbebyggelse som inte är anslutna till kommunalt VA. Befintliga vattenledningar är visade som blå streckade linjer och befintliga avloppsledningar är visade som röda streckade linjer. Det finns totalt ett avloppsreningsverk (illustrerade med röd/blå symbol) och ett vattenverk (illustrerat med blå symbol).  
	 
	  
	Projekt för att realisera utbyggnadsplan 
	För att realisera utbyggnadsplanen har en rad delmål tagits fram. Delmålen delas in i etapperna A-G. Delmålen prioriteras inom respektive etappmål, således kan genomförande av projekt inom etapp F ske före eller samtidigt som projekt inom etapp A.  
	Etapp A-G. 
	• Etapp  A: Norra Orust, bl.a. Slussen, Dalby, Lövås samt Kungsviken.  
	• Etapp  A: Norra Orust, bl.a. Slussen, Dalby, Lövås samt Kungsviken.  
	• Etapp  A: Norra Orust, bl.a. Slussen, Dalby, Lövås samt Kungsviken.  

	• Etapp  B: Västra Orust, bl.a. Ny ledning Bro, anslutning av Tvet, Röd-västra, Slätterna samt Månsemyr ÅVC. 
	• Etapp  B: Västra Orust, bl.a. Ny ledning Bro, anslutning av Tvet, Röd-västra, Slätterna samt Månsemyr ÅVC. 

	• Etapp  C: Sydvästra Orust Hällevikstrand, Barrevik, Mollösund. 
	• Etapp  C: Sydvästra Orust Hällevikstrand, Barrevik, Mollösund. 

	• Etapp  D: Varekil, Rossön och Säckebäck, Hjälmvik Tvet hogen och Kärreberg. 
	• Etapp  D: Varekil, Rossön och Säckebäck, Hjälmvik Tvet hogen och Kärreberg. 

	• Etapp  E: Tuvesvik med omnejd.  
	• Etapp  E: Tuvesvik med omnejd.  

	• Etapp  F: Östra Orust bl.a. Svanesund.  
	• Etapp  F: Östra Orust bl.a. Svanesund.  

	• Etapp  G: Vattenlänk Uddevalla och VA till Norra Vindön. 
	• Etapp  G: Vattenlänk Uddevalla och VA till Norra Vindön. 


	 
	 
	  
	Etapp A 
	Etapp A omfattas av följande deletapper: (se även karta i figur 6 på följande sida) 
	Etapp A1 VA länk norr, som sträcker sig från Slussen till Henån. Denna ledning är färdigställd. 
	Etapp A2 VA till Lövås. Etappen är i sitt slutskede. Ytterligare anslutningar kommer att göras under perioden 2020-2028. 
	Etapp A3 VA till Slussen. Etappen är i sitt slutskede. Ytterligare anslutningar kommer att göras under perioden 2018-2019. 
	Etapp A4 VA till Kungsviken centralt. Planeras 2017-2018 
	Etapp A5 VA till Kungsviken yttre, resterande fastigheter. Planeras 2027-2028. 
	Etapp A7 VA till Dalby. Planeras 2027-2028. 
	Etapp A8 VA till Nöteviken. Planeras 2027-2028. 
	Etapp A10 Planprojekt Bön. Omfattar ca 60 enbostadstomter, ca 10 lägenheter, ca 14 industritomter. Planerade inkopplingar under perioden 2019-2025. 
	Etapp A11 Planprojekt Kila 1:73 m.fl. Omfattar turistverksamhet motsvarande 4 bostäder. Planeras under perioden 2021-2022. 
	Etapp A12 Planprojekt Kungsviken. Omfattar ca 10 lägenheter, service och turistverksamhet. Planerade inkopplingar under perioden 2020-2021. 
	Etapp A13 Planprojekt Dalby. Omfattar ca 150 bostäder och service. Planerade inkopplingar under perioden 2020-2025. 
	Etapp A14 Planprojekt Henån 1:306. Omfattar ca 40 lägenheter. Planerade inkopplingar under perioden 2019-2021. 
	Etapp A15 Planprojekt Henån 1:272 m.fl. Omfattar skola, förskola, äldreboende och ca 20 lägenheter. Planerade inkopplingar under perioden 2022-2024. 
	Etapp A16 Planprojekt Åsavägen. Omfattar 60 bostäder. Planerade inkopplingar under perioden 2021-2025. 
	 
	Etapp A, karta 
	 
	Figure
	Figur 6. Markerade blå rutor visar tätbebyggelse som berörs i etappen och röda punkter visar berörda planprojekt. Befintliga vattenledningar visas som blå streckade linjer och befintliga avloppsledningar visas som röda streckade linjer. Nya vattenledningar visas som heldragna blå linjer och nya avloppsledningar visas som röda heldragna linjer. 
	 
	  
	Etapp B 
	Etapp B omfattas av följande deletapper: (se även karta i figur 7 på följande sida) 
	Etapp B1 Ny VA länk väst. VA länk väst kommer att fungera som en förbindelseledning mellan Hälleviksstrand och Ellös. Den kommer senare att nyttjas för fler anslutningar i kommande etapp C och etapp D. Etapp B1 Planeras 2017-2020 
	Etapp B2 VA länk Tvet Tegneby. Planeras 2024-2025. 
	Etapp B3 VA till Månsemyr ÅVC och eventuellt nytt planområde för industri. Planeras 2020-23. 
	Etapp B4. Nytt verksamhetsområde Slätterna. Planeras 2028-2029. 
	Etapp B5. Nytt verksamhetsområde Röd västra. Planeras 2030-2031. 
	Etapp B6. Nytt verksamhetsområde Sörbo. Planeras 2029-2030. 
	Etapp B7. Nytt verksamhetsområde Kårehogen. Planeras 2028-2029. 
	Etapp B8. Va till Tvet Tegneby. Planeras 2025-2027. 
	Etapp B10 Planprojekt Hällevikstrand samhälle. Bevarande och förtätning. Planerade inkopplingar under perioden 2013-2027. 
	Etapp B11 Planprojekt Hällevik. Omfattar ca 5-15 enbostadstomter. Planerade inkopplingar under perioden 2019-2020. 
	Etapp B12 Planprojekt Barrevik 1:3. Omfattar ca 40 enbostadstomter, ca 10 lägenheter samt service och turistverksamhet. Planerade inkopplingar under perioden 2018-2030. 
	 
	 
	Etapp B, karta 
	 
	Figure
	Figur 7. Markerade blå rutor visar tätbebyggelse som berörs i etappen och röda punkter visar berörda planprojekt. Befintliga vattenledningar visas som blå streckade linjer och befintliga avloppsledningar visas som röda streckade linjer. Nya vattenledningar visas som heldragna blå linjer och nya avloppsledningar visas som röda heldragna linjer. 
	  
	Etapp C 
	Etapp C omfattas av följande deletapper: (se även karta i figur 8 på följande sida) 
	Etapp C1. Ombyggnad av Ellös avloppsreningsverk. Ellös AVR byggs ut med kapacitet för att kunna ta emot avloppsvatten från Hälleviksstrand, Barrevik, Mollösund och Varekil, samt nya VA anslutningar inom etapp A, B, C, D. I samband med utbyggnaden kompletteras reningsverket med kväverening. Etapp C1 planeras 2019 – 2023. 
	Etapp C2. Ny VA länk mellan Hälleviksstrand, Barrevik och Mollösund. Anslutning till Ellös reningsverk. Planeras 2021-2023. 
	Etapp C3. Nytt verksamhetsområde Sandvik. Planeras 2027-2028. 
	Etapp C4. Nytt verksamhetsområde Övre Tången. Planeras 2025-2026. 
	Etapp C5. VA till Barrevik östra. Planeras 2030-2021. 
	Etapp C10. Planprojekt Fattiggården. Omfattar ca 20 enbostadstomter och ca 10 lägenheter. Planerade inkopplingar under perioden 2019-2021. 
	Etapp C11. Planprojekt Mollösunds hamn. Omfattar turism, hamn, service och ca 20 bostäder.  Planerade inkopplingar under perioden 2019-2020. 
	Etapp C12. Edshultshall program, bevarande och förtätning. Planerade inkopplingar under perioden 2024-2025. 
	Etapp C13. Nytt verksamhetsområde Tången. Omfattar ca 7 enbostadstomter Planerade inkopplingar under perioden 2020-2023. 
	Etapp C14. Bostadsområde Tången. Omfattar ca 5-15 enbostadstomter. Planerade inkopplingar under perioden 2022-2023. 
	 
	 
	 
	 
	 
	Etapp C, karta 
	 
	Figure
	Figur 8. Markerade blå rutor visar tätbebyggelse som berörs i etappen och röda punkter visar berörda planprojekt. Befintliga vattenledningar visas som blå streckade linjer och befintliga avloppsledningar visas som röda streckade linjer. Nya vattenledningar visas som heldragna blå linjer och nya avloppsledningar visas som röda heldragna linjer. 
	 
	  
	Etapp D 
	Etapp D omfattas av följande deletapper: (se även karta i figur 9 nedan på följande sida) 
	Etapp D1. Ny VA länk öst – väst. VA länken kommer att fungera som förbindelselänk från Varekil till Ellös med anslutningar i Kärreberg och Morlanda. Omfattar vatten och avlopp.  Planeras 2021-2025. 
	Etapp D2. Varekils reningsverk läggs ner, när överföringsledningen Ellös-Varekil är klar. Planeras 2025-2026. 
	Etapp D3. VA till Tvet – Hogen. Planeras 2027-2030. 
	Etapp D4. VA till Kärreberg. Planeras 2027-2030. 
	Etapp D5. Nytt verksamhetsområde till Rossön. Inkoppling för vatten och avlopp kommer att differentieras. Vatten är färdigt och inkoppling av avlopp när överföringsledning Ellös-Varekil är klar, planeras 2025 – 2026. 
	Etapp D6-D7. Nytt verksamhetsområde Säckebäck och Hjälmvik. Säckebäck planeras 2024,  Hjälmvik planeras 2028-2029. 
	Etapp D8. Ny VA länk syd. VA länk syd kommer att fungera som anslutningslänk för område Säckebäck och område på Tjörn. Projektering samordnas med väg projektering år 2017. Byggstart sker först efter att anslutningsavtal motsvarande 280 anslutningar har träffats. Projektet beräknas pågå 2019-2021.  
	Etapp D10. Varekils centrum. Omfattar bl.a. serviceverksamheter. Planerade inkopplingar under perioden 2026-2028. 
	Etapp D11. Varekils industriområde. Planerade inkopplingar under perioden 2023-2026. 
	Etapp D12. Planprojekt Säckebäck 1:2. Omfattar ca 80 enbostadstomter. Planerade inkopplingar under perioden 2026-2029. 
	 
	Etapp D, karta 
	Figur 9. Markerade blå rutor visar tätbebyggelse som berörs i etappen och röda punkter visar berörda planprojekt. Befintliga vattenledningar visas som blå streckade linjer och befintliga avloppsledningar visas som röda streckade linjer. Nya vattenledningar visas som heldragna blå linjer och nya avloppsledningar visas som röda heldragna linjer. 
	Figure
	  
	Etapp E 
	Etapp E omfattas av följande deletapper: (se även karta i figur 10 nedan) 
	Etapp E1. Ellös ARV byggs ut för att ta hand om avloppsvattnet från Tuvesviks ARV:s upptagningsområde. Planeras 2029-2031. 
	Etapp E2. Ny VA länk väst yttre, mellan Tuvesvik och Ellös. VA länk väst yttre kommer att fungera som anslutningslänk från Tuvesvik till Ellös ARV. Planeras 2021-2026 (beslut KF 2021-04-15 § 42) 
	Etapp E3. Tuvesviks ARV läggs ner. Planeras 2031. 
	Etapp E10. Planprojekt Tuvesvik. Omfattar ca 40 bostäder och verksamheter. Planerade inkopplingar under perioden 2030-2031. 
	 
	Etapp E, karta 
	 
	 
	Figure
	Figur 10. Markerade blå rutor visar tätbebyggelse som berörs i etappen och röda punkter visar berörda planprojekt. Befintliga vattenledningar visas som blå streckade linjer och befintliga avloppsledningar visas som röda streckade linjer. Nya vattenledningar visas som heldragna blå linjer och nya avloppsledningar visas som röda heldragna linjer. 
	Etapp F 
	Etapp F omfattas av följande deletapper: (se även karta i figur 11 på följande sida) 
	Etapp F1. Ny VA länk syd-öst. Beroende på skicket på befintlig vattenledning mellan Varekil och Svanesund läggs både nytt vatten och avloppssystem, eller endast avloppsledning. Planeras 2031-2032. 
	Etapp F2. Nedläggning av Svanesund ARV. Planeras 2032. 
	Etapp F3. VA länk öst. VA länk öst är en förbindelselänk mellan Svanesund och Kåröd. Planeras 2033-2034. 
	Etapp F4. Nytt verksamhetsområde Kastet. Planeras 2034-2035. 
	Etapp F5. VA till Kåröd. Planeras 2034-2035. 
	Etapp F6. VA till Stillingsön. Planeras 2034-2035. 
	Etapp F10. Planprojekt, Svaneunds centrum ca 100 bostäder, centrumutveckling. Planerade inkopplingar under perioden 2023-2035. 
	Etapp F11. Planprojekt, Svanesund idrott och industri Omfattar industritomter och idrottsanläggning. Planerade inkopplingar under perioden 2024-2025. 
	Etapp F12. Planprojekt, Västra Änghagen detaljplan. Planerade inkopplingar under perioden 2020-2025. 
	 
	Etapp F, karta 
	 
	Figure
	Figur 11. Markerade blå rutor visar tätbebyggelse som berörs i etappen och röda punkter visar berörda planprojekt. Befintliga vattenledningar visas som blå streckade linjer och befintliga avloppsledningar visas som röda streckade linjer. Nya vattenledningar visas som heldragna blå linjer och nya avloppsledningar visas som röda heldragna linjer. 
	  
	Etapp G 
	Etapp G omfattas av följande deletapper: (se även karta i figur 12 nedan) 
	Etapp G1. VA till Norra Vindön. Alternativt endast vatten. Planeras: ej tidsbestämt. 
	Etapp G2. Vattenlänk Uddevalla. Planeras: 2017-2018. 
	 
	Etapp G, karta 
	 
	 
	Figure
	Figur 12. Markerade blå rutor visar tätbebyggelse som berörs i etappen. Befintliga vattenledningar visas som blå streckade linjer och befintliga avloppsledningar visas som röda streckade linjer. Nya vattenledningar visas som heldragna blå linjer. 
	 
	  
	Framtida VA-taxor  
	Jämförelse studier för om- och utbyggnad av VA anläggningen visar entydigt att det är mest kostnadseffektivt att ersätta de mindre reningsverken med överföringsledningar och sambehandling i ett stort verk, Ellös ARV. Även om en investering för upprustning av de mindre verken är lägre så äts mellanskillnaden snabbt upp av en betydligt högre driftskostnad.  
	Nödvändig justering av taxor beräknas bli 1-2% lägre per år för perioden 2019-2035 med den tilltänkta VA-utbyggnaden, jämfört med att rusta upp samtliga småverk på Orust. Bedömd taxeutveckling i föreslaget alternativ beräknas till 4-6% per år. 
	Investeringstakten beräknas för perioden 2019-2035 bli cirka 40-60 mkr per år. För att säkerhetställa och prioritera investeringar kommer fortlöpande kostnadsanalyser att göras, vilket kan göra att vissa planerade etapper kommer att omprövas.  
	Särtaxa 
	En utbyggnad av VA inom områden kan enligt Lagen om allmänna vattentjänster finansieras genom så kallad särtaxa eftersom kostnaden för att ansluta fastigheterna överstiger den normala utbyggnadskostnaden. Särtaxa innebär en förhöjd anläggningsavgift. 
	När kostnaden i så kallad beaktansvärd omfattning avviker från de normala utbyggnads-kostnaderna har kommunen enligt Lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster 31 § rätt att bilda ett verksamhetsområde med särtaxa. Avvikelserna skall dessutom bero på särförhållanden kopplat till området. Där gäller en specifik särtaxa som räknas fram för just det aktuella området. Kommunfullmäktige ska alltid godkänna principerna för särtaxa innan de genomförs.  
	Utdrag ur Lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster 
	31 § Avgifterna skall bestämmas så att kostnaderna fördelas på de avgiftsskyldiga enligt vad som är skäligt och rättvist. Om vattentjänsterna för en viss eller vissa fastigheter på grund av särskilda omständigheter medför kostnader som i beaktansvärd omfattning avviker från andra fastigheter i verksamhetsområdet, skall avgifterna bestämmas med hänsyn till skillnaderna. 
	Det finns inga nationella regler för hur mycket större kostnaderna ska vara för att särtaxa ska bli aktuellt. I de domar som återfinns från Statens VA-nämnd beträffande särtaxa så finns det saklig grund att kostnadsskillnaden för att om utbyggnad av vatten och avlopp avviker med 20 - 30 % (se prop. 1995/96:188 s. 14) eller mer än inom ett normalt utbyggnadsområde kan särtaxa nyttjas. 
	Komunfullmäktige i Orust kommun beslutade 2016 08 11 § 79 att särtxa kan tas ut om kostnaden för utbyggnad är 1,5 gånger (50%) högre än gällande anslutningsavgift. 
	 
	  
	Drift av befintliga verk i väntan på VA-utbyggnad 
	Av de totalt sju verken som idag finns så kommer endast ett vara kvar efter planerad VA-utbyggnad. Verken på sydvästra Orust är tidvis mycket hårt hydraulisk belastade och generellt i dåligt skick och då främst det i Mollösund. Kommunens bedömning är dock att verket kan hållas i drift tills dess att nedläggning kan verkställas (år 2021-2023). Varekils reningsverk är i ungefär samma skick som verken på sydvästra Orust, men belastningen är mycket jämnare. Inget av ovan nämnda verk klarar i dagsläget en ökad f
	Insatser för att förlänga livslängden på Tuvesviks reningsverk påbörjades 2015 och förväntas slutföras 2017. Efter dessa insatser förväntas verket fungera tillfredsställande tills det planeras att läggas ner (2031).  
	Svanesunds och Ellös reningsverk är i bra skick, men tidvis hårt hydraulisk belastade.  
	Den enskilt viktigaste åtgärden för att säkerhetsställa en tillfredsställande funktion på reningsverken tills ombyggnad eller nedläggning kan genomföras är att minska mängden ovidkommande vatten in på spillvattennätet.  
	  
	Ovidkommande vatten 
	Arbete med att identifiera och åtgärda källor till ovidkommande vatten i spillvattensystemen är mycket viktigt för att minska problem med källaröversvämningar, bräddningar och utspädningen av vatten till reningsverken. Kostnaden för pumpning och rening av ovidkommande vatten är också betydande, särskilt om man räknar över en längre period. Under vissa perioder fylls spillvattenförande huvudledningar med ovidkommande vatten, vilket gör att ny bebyggelse inte kan anslutas, utan att risken för kapacitetsproble
	Kartläggning av inläckage har tidigare inte gjorts över hela Orusts VA nät.  Arbeten har istället utförts efter direkt behov och genom att man valt ut några specifika delområden. Under 2014-2016 har delar av Svanesund och Henån kartlagts och delvis åtgärdats.  Det är nödvändigt att strukturera och kartlägga helheten för att på så sätt kunna sätta in åtgärder där de gör störst nytta. Beräkning av mängden bräddat vatten redovisas årligen i miljörapporten för respektive verk. De totala mängderna ovidkommande v
	 
	Figure
	Figur 13. Belastning per avloppsreningsverk. 
	Arbetet med att åtgärda inläckande vatten kommer att prioriteras som ett delprojekt utöver det vanliga arbetet. Projektet förväntas att starta i januari 2017 och slutföras augusti 2018. Delas in i tre faser: 
	Fas 1.  Fastställande av metod. Test och utprovning av metoder för framtida arbetssätt.  
	Fas 2.  Spårning och åtgärdande.  
	Fas 3. Överlämnande till drift och underhåll. 





